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LINUS PAU LIN.G 

Linus Pauling - que assina o texto de rosto -, é um dos mais ilutres 
cientistas dos tempos modernos. Recebeu dois "unshared" prêmios Nobel - Química, 54; 
Paz, 62 -. aproximadamente 50 doutorados "honoris causa" e numerosas honras, incluindo 
a National Medal Of Science (74), o The Lenin International Peace Prize (70), e o The 
Priestley Medal Of The American Chemical Society (84). Durante sua carreira de mais de 60 
anos, Pauling publicou mais de 600 artigos científicos e livros em campos que vão da Física 
teórica à Medicina. Seu interesse em pesquisa é de um ecletismo pouquíssimo igualado por 
alguém desde Leonardo da Vinci, fato largamente atribuído ao estabelecimento por Pauling de 
um universal "weltansicht". 

Seu livro "lhe Nature Of lhe Chemical Bond And lhe Structure 
Of Molecules And Cristais" revolucionou a Química e foi descrito como um dos textos mais 
influentes jamais escrito. Sua importância ao lançar os alicerces da Química, Bioquímica e 
Biologia Molecular modernas é fundamental; adaptou a Química à Mecânica Quântica, sendo 
pioneiro em definir diversos métodos básicos de determinação da estrutura molecular. Para a 
prestigiosa revista New Scientist, Linus é um dos vinte maiores cientistas de todos os tempos, 
ao lado de Newton, Darwin e Eistein. Em 1970, Pauling lançou um livro- "Vitamin C and 
the Common Cold", no qual expressava sua opinião, baseada em cuidadosa observação de que 
a administração regular desta vitamina, em quantidades superiores ao mínimo necessário para 
evitar sua deficiência, produziria uma sensação crescente de bem-estar, e especialmente, uma 
diminuição acentuada no número de resfriados, bem como em sua gravidade. 

Para Robert Paradowski, professor de História da Ciência no Rochester 
Institute o f Technology, que vem trabalhando em uma biografia de três volumes de 
Pauling (que deverá ser lançada no centenário deste, em 2001), o biógrafo de Linus é 
confrontado com uma tarefa especialmente difícil, porque as contribuições dele são tão 
importantes e tão espalhadas em uma gama enorme de campos incluindo Cristalografia 
por Raios X, Mecânica Quântica, ligações químicas de moléculas, Imunologia, Medicina 
Ortomolecular. E conclui que para escrever uma· biografia da vida de Linus Pauling seria 
necessário outro Linus Pauling. 

*Texto baseado em The 25 Most Cited Publications of Linus Pauling, artigo de Zelek Herman, PhD, in 
The Roots O f Orthomolecu!ar Medicine, v. nossa seção Biblioteca; The Scientist magÇtZine. 30 de setembro de 96, 
pg 15; The Antioxidants Health Plan, introdução, dr. Robert Youngson. 

Este é o ltomem que o Vitamin Box ltomenageia nesta capa. 
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RESUMO 

Título: O Diálogo entre Saúde Pública e a Medicina Ortomolecular: um estudo de 

caso da contaminação por metais pesados, na perspectiva humana, através do 

mineralograma capilar. Introdução: A degradação ambiental assume proporções 

planetárias. Os metais tóxicos podem ser um grave problema de saúde pública e tem 

repercussão de magnitude variável na saúde individual. O aumento da expectativa de 

vida, a mudança do perfil de morbi-mortalidade mundial e o aumento das doenças 

crônico-degenerativas, compõem o cenário atual que solicita uma resposta imediata 

de novos referenciais metodológicos e pesquisas. As áreas que tem contribuído com 

a pesquisa e revolução conceitual são a genética e as teses da terapia biomolecular. O 

cabelo é um indicador biológico de contaminação por metais mundialmente 

reconhecido. Os dados epidemiológicos sobre intoxicação no Brasil são escassos. A 

importância da bioacumulação e do aparecimento dos efeitos, geralmente a longo 

prazo, deve ser evidenciada. Material e Métodos: Numa amostra de população 

saudável, envolvendo 71 indivíduos, no município de São Paulo, foi coletado o 

mineralograma capilar. Foi aplicado um questionário estruturado para correlacionar o 

estresse, hábitos alimentares e de vida com as possíveis alterações bioquímicas 

encontradas. Foram utilizadas técnicas de análise multivariada, com a criação de 

indicadores. Resultado e Conclusão: Um número grande de contaminação por 

metais, 84,5% da amostra, foi obtido. Os mais freqüentes são Mercúrio, Alumínio, 

Prata, Chumbo, Níquel, Estanho, inclusive com contaminações múltiplas. Não se 

obteve correlação estatisticamente significante entre os metais e os hábitos 

pesquisados, provavelmente pelo tamanho da amostra e também por esta não ser 

seguida ao longo do tempo. Os efeitos pesquisados ocorrem por bioacumulação e à 

longo prazo. Como estará a população geral? 

(Descritores: Saúde Pública, Medicina Ortomolecular, Radicais Livres, 

Contaminação, Metais, Mineralograma Capilar) 



SUMMARY 

Title: The Dialogue between Public Health and Orthomolecular Medicine: a case 

study of contamination by heavy metais in human subjects using hair analisys. 

Introduction: Environmental degradation has taken planetary proportions. Toxic 

metais may be a severe public health problem with consequences of variable 

magnitude upon individual health. The increase in life expectancy, changes in the 

world morbidity and mortality profile, and the increase in chronic-degenerative 

conditions comprise the current scenario, demanding an immediate response for new 

methodological references and studies. Genetics and the principies of biomolecular 

therapy have provided ground for research and a conceptual revolution. Hair is a 

worldwide recognized biological indicator of metal contamination. Epidemiological 

data on intoxication are rare in Brazil. The importance of bio-accumulation and its 

generally long-term effects should be pointed out. Material and Methods: A hair 

analisys was collected in a group of 71 healthy individuais in the city of São Paulo, 

Brazil. A structured questionnaire to correlate stress, dietary habits, and life styles 

with possible biochemical alterations was applied. Multivariate techniques were used 

for analysis, and indicators were created. Results and Conclusion: A high levei of 

metal contamination, 84.5% of the sample, was obtained. The most frequent metais 

found were mercury, aluminum, silver, lead, nickel, and tin, including multiple 

contamination. There was no statistically significant correlation between metais and 

habits surveyed, probably due to the size of the sample and because there was no 

follow-up. The effects studied occur due to long-term bioaccumulation. The question 

o f what may be happening to the general population remains. 

(Keywords: Public Health, Orthomolecular Medicine, Free Radicais, Contamination, 

Metais, Hair Analisys) 
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"Doctors are men who prescribe medicines 

o f which they know little, to cure diseases 

of which they know less, in human beings 

o f whom they know nothing." 

Voltaire (1694- 1778) 

"The doctor o f the future will give no medicine, but will interest his patients in the 

care o f the human frame, in diet, and in the cause and prevention o f disease." 

Thomas A. Edison (1847- 1931) 

"A physician is obligated to consider more than a disease organ, more even than the 

whole man - he must view the man in the world." 

Harvey Cushing (1869- 1939) 



1. INTRODUÇÃO 

1.1 A gestação de uma idéia 

Para o entendimento da contaminação por metais pesados em seres humanos, 

um típico caso no contexto de abrangência da saúde ambiental e, de seu estudo por 

meio da técnica de análise conhecida como mineralograma capilar, procurou-se 

estabelecer um "diálogo" entre a Medicina Ortomolecular e a Saúde Pública. 

Um estudo canadense, de LaLonde 94 em 1974 foi escolhido para formar a 

estrutura de análise da pesquisa. O autor, há mais de vinte anos, trouxe o conceito de 

campo de saúde em que sustenta que a saúde é determinada por uma variedade de 

fatores, agrupados em quatro pilares: estilo de vida, ambiente, biologia humana e 

organização dos serviços de saúde. O conceito desenvolveu-se com os "programas de 

saúde", um conjunto equilibrado de ações de promoção, prevenção, cura e 

reabilitação, estruturados nos vários grupos populacionais e nos fatores de risco 

existentes. Aqui reside o conceito de vigilância à saúde. Esse conceito, quando bem 

aplicado, traz ótimos resultados156
•
59

•
184

. 

Para a análise dos problemas existentes, e para as formas de prevenção e 

atuação, pode ser utilizado este conceito de LaLonde. 

O modelo de saúde adotado no Canadá tem merecido muitas considerações 

positivas na Saúde Pública. O Canadá foi também o "berço" dos conceitos da 

Medicina Ortomolecular, segundo um estudo epidemiológico com esquizofrênicos 

submetidos a vitaminoterapia controlada num estudo duplo-cego e, portanto também 

de Saúde Pública (Hoffer e Humphrey 80
). 

Esses dois estudos foram lidos em 1975 pela pesquisadora do presente 

trabalho, na época uma estudante de medicina, que tentou obter, sem sucesso, mais 

informações do aspecto coletivo da Medicina Ortomolecular. Esta entretanto era 

desconhecida nos meios acadêmicos da área médica. 

A idéia ficou hibernando até a década de 1980, quando mais informações 

sobre Medicina Ortomolecular foram divulgadas. 

O mineralograma é um exame de tecido capilar, portanto um tecido humano, 

composto de células e proteínas que acumulam minerais biológicos e elementos 
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tóxicos em sua estrutura. É um indicador biológico e mats detalhes serão 

apresentados nos próximos capítulos. 

Nos países "centrais ou do primeiro mundo", e mais especificamente a 

Organização Mundial de Saúde e o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente há bastante tempo discutem a contaminação ambiental por substâncias 

tóxicas. 

Nos últimos 20 ou quase 30 anos, o foco do estudo da poluição mudou 

bastante. Na década de 1970, as substâncias tóxicas eram mantidas na área de saúde 

ocupacional e com foco em ações locais e regionais, com danos econômicos sem 

quantificação e limitados. Atualmente, a lógica que permeia o estudo de substâncias 

tóxicas é a saúde do consumidor e a do meio ambiente, com foco nacional e 

internacional, em que se definem estimativas de custos econômicos. É na lógica dos 

anos 1990 que esta pesquisa está inserida. 

Nos anos de 1970, a exposição ocorria através de ar e águas de superfície, 

com fontes pontuais de poluição e uma abordagem de cada substância e de efeitos 

isolados. Na década de 1990 as fontes são difusas, incluindo agricultura, alimentos, 

produtos de consumo, com misturas multipoluentes e multiefeitos nos impactos 

produtivos. 

Na década de 1970 o controle ficava no final da linha de produção, em seus 

processos, rótulos e instruções sobre o uso dos produtos. Atualmente buscamos o 

controle integrado da produção e a avaliação dos impactos, através dos ciclos vitais, 

do uso dos produtos, cuja informação ao público é preciosa. 

A informação, o transporte e a responsabilidade acerca do produto, com 

regulamentação que inclui impostos e acordos entre consumidor e produtor, constitui 

a lógica dos anos de 1990. 

O que na década de 1970 se traduzia como avaliação de risco de substâncias 

isoladas, focando a sua toxicidade, passou na década de 90 a ser a redução do risco 

em que o princípio da precaução e o tema bioacumulação imperam. 

A partir da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, a noção de sustentabilidade 

tem se firmado como novo paradigma do desenvolvimento da Terra. No cerne desta 

conferência esteve o conceito de meio ambiente sustentável que recoloca o ser 
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humano como centro das preocupações, vivendo numa sociedade em harmonia com 

a Natureza, numa vida produtiva e saudável. 

Através da Agenda 21 são propostos encontros internacionais, intersetoriais 

onde as várias instituições se articulam num modelo de planejamento participativo. 

A Declaração do Rio e a Agenda 21 destacaram a pertinência de satisfazer 

eqüitativamente as necessidades relativas ao meio ambiente e desenvolvimento das 

gerações atuais e futuras. Uma "nova" aliança mundial comprometida com a noção 

de sustentabilidade. 

No desenvolvimento do planejamento estratégico de saúde, as fases de 

prevenção, promoção e tratamento da Medicina Ortomolecular podem ter uma 

contribuição importante. 

A promoção da saúde do cidadão, definida como qualidade de vida, tem uma 

visibilidade especial. Ela é definidora de uma ação intersetorial, interdisciplinar, 

mobilizando ações governamentais, assim como, várias formas da atuação da 

sociedade organizada57
'. 

Nessa estratégia o transporte, a segurança, a cultura, a educação, o 

saneamento, a alimentação entre outros constituem fatores determinantes da saúde. 

De uma maneira horizontalizada, uma série de questões, apontadas nesta 

pesquisa, claramente fazem interface com os documentos temáticos. 

O aumento da longevidade da população, com mudança do perfil de 

morbimortalidade mundial e com aumento de doenças crônicas degenerativas é o 

cenário que vislumbramos no momento atual. Acredita-se que essa tendência será 

mantida nos próximos anos. 

As doenças degenerativas e a multiplicidade de fatores intervenientes no 

processo saúde-doença solicitam uma resposta imediata de pesquisas e novas 

referências metodológicas. 

É curioso ressaltar que a revista nº 1 da Sociedade Brasileira de Medicina 

Biomolecular e Radicais Livres, em 1994, em seu editorial "Prevenção: objetivo 

central da MBRL" relatou o nascimento da sociedade, bem como a sua prática. 

Enfatiza ainda os metais como causadores de doenças, e a suplementação com 

antioxidantes em pacientes com câncer, arteriosclerose, infecção por HIV e outras 

patologias. 
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Durante o ano de 1999, o Conselho Federal de Medicina, por meio da portaria 

1.500, disciplinou a medicina biomolecular: houve um congresso internacional, e um 

nacional que tiveram como tema a prevenção entendida como Saúde Pública e a 

contaminação dos metais20 (bibliografia complementar). 

A Medicina Ortomolecular no Brasil foi introduzida por profissionais 

médicos e utilizada principalmente em clínicas e consultórios particulares. Apenas 

nos últimos anos passou a conquistar espaço nas escolas médicas. 

Embora vítima de muito preconceito e por meio de um resgate dos conceitos 

originais, pode manter um diálogo produtivo e enriquecedor com a Saúde Pública. 

1.2 Saúde Pública e Medicina Ortomolecular 

A degradação ambiental que atinge proporções planetárias vem cada vez mais 

constituindo motivo de preocupação para as pessoas mais informadas, 

principalmente no que se refere à contaminação de rios, ao uso de conservantes 

alimentares, ao emprego de agrotóxicos nas lavouras, entre outros38'39'59'44'21 '192
• A 

resultante é uma nova mentalidade, que procura uma vida mais natural e alimentos 

mais saudáveis50'192. Há um interesse maior na prevenção de doenças. Com essa 

mudança, a medicina ortomolecular, com seus recursos, busca diagnosticar o 

desequilíbrio e dar ao organismo nutrientes apropriados que, ao lado de mudanças de 

· d - d c. b 1 ·l'b · b I d 81 10 9o 208 162 139 E atitu e, propoem, essa 1orma, resta e ecer o eqm I no a a a o ' ' ' ' ' . sse 

ramo da ciência atua na prevenção do dano, em doenças crônicas, no 

Ih . . "d d . - . d 172011346867416 enve ecimento, na Imum a e, na contammaçao por metais pesa os ' ' ' ' ' ' ' . 

O que está em discussão é qual conceito de saúde deve ser considerado: 

Saúde individual? Saúde coletiva? Na verdade, o direito à saúde é inerente e 

associado à necessidade de nos apropriarmos de nosso corpo, sermos atores ativos e 

com um posicionamento que integre corpo e mente no processo dinâmico saúde 

versus doença24,25,95,59,57 ,3. 

A afirmação genérica das autoridades do setor e as declarações de intenções 

dos planos de saúde enfatizam "a prioridade para as medidas preventivas e para a 

medicina sanitária ... ", mas essa intenção não se tem refletido em mator 

disponibilidade de recursos ou em programas de saúde concretos e efetivos. 
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A ênfase nas medidas preventivas restringe-se à vacinação, a certo grau de 

controle parcial de algumas doenças infecto-parasitárias, a algumas atitudes no 

interesse do acompanhamento pré-natal e da puericultura. Há outras medidas em 

educação ou saúde? Apenas são mencionadas em geral. É muito pouco restringir as 

medidas de desenvolvimento em saúde aos programas observados. Somente a prática 

de soluções integradas, advindas da abordagem intersetorial e de um modelo 

abrangente de causalidade de doenças e de problemas de saúde, traria um impacto 

sobre as condições de vida e de saúde166
•
168

•
189

. 

As políticas de habitação, saneamento básico (água, esgoto e resíduos 

sólidos), cultura, educação, nutrição formam um conjunto de políticas sociais para 

definição de prioridades e responsabilidades. A mobilização e a alocação de recursos 

financeiros e humanos são essenciais para tal finalidade. A identificação e a 

implementação de tais medidas, com relação custo-beneficio, trazem a equidade e a 

melhoria das condições de saúde37
•
38

•
39

. 

Nosso modelo assistenciaJ, centrado no hospital e predominantemente 

curativo, pode, se for complementado com ações intersetoriais e políticas públicas 

melhores, inspirar-se no exemplo de políticas de saúde que deram certo, em países 

como o Canadá e a Inglaterra. 

1.3 A questão ambiental 

A racionalidade ambiental faz coexistir o pensar através do sentimento, 

introduz a ética da solidariedade, mobiliza escalas de valores e produz novos 

conhecimentos. A interdisciplinaridade em que as ciências naturais, a sociologia, a 

antropologia, a geografia, o direito e os vários fragmentos do conhecimento humano 

se anastomosam, tem demonstrado ser o fator que propiciará 

soluções3
•
29

•
43

•
95

•
97

•
187

•
198

( e bibliografia complementar). 

A dimensão ambiental tem no pluralismo, na diversidade cultural, na 

participação democrática e na ética os seus pilares fundamentais 159
•
134

•
157

•
44

•
39

•
191

•
211

. 

A história pode ser observada através da ótica que identifica uma sucessão de 

intervenções de grupos econômicos em busca de recursos naturais e humanos para 

serem explorados. No Brasil as ações dessas intervenções foram condicionadas aos 

modelos de desenvolvimento adotados pelo governo ao longo de nossa história. Esse 
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modelo define não só as fonnas e a intensidade de exploração dos recursos naturais, 

mas também as políticas sociais diretamente relacionadas44·43·38·24
. 

No Brasil estamos convivendo com as conseqüências da desaceleração 

econômica e com a crise do modelo adotado. Isso pode ser visto nas páginas dos 

jornais e das revistas, nos noticiários da televisão. Somos dotados da pior 

distribuição de renda da América Latina. 

Os relatórios do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) destacam 

que 10% da população mais rica do Brasil detém 47% da renda nacional e que 25% 

da renda total está nas mãos de 5% da população. É a má distribuição e a alta 

concentração da renda nacional. Relatórios do Banco Mundial trazem um índice de 

má distribuição de renda em que perdemos apenas para Serra Leoa, na África. Esses 

não são fatos novos, são médias de valores de 20 anos atrás, ainda segundo relatórios 

do BID21. 

No caso de São Paulo, segundo o Prof Dr. Milton Santos, da USP, vivemos 

numa das 13 cidades do Brasil com mais de 1 milhão de habitantes, e numa crise 

urbana há cerca de 30 anos! 167 

A miséria, o desemprego, as enchentes, a criminalidade, as dificuldades no 

fornecimento de luz e comunicação telefônica são questões que fazem parte do nosso 

cotidiano. A crise urbana antecede a crise econômica pois teve início a partir dos 

anos 1960, segundo o Prof Milton47·25·44·167. 

O modelo de desenvolvimento econômico condiciona a qualidade do meio 

ambiente. A sua transfonnação é resultado direto da atividade econômica urbana, 

industrial ou agrícola. A utilização e a exploração de recursos naturais pelos agentes 

econômicos podem ser consideradas como prioritárias na degradação 

ambientaf9,50,97,98,128,126,159,185. 

O antropólogo e filósofo Gregory Bateson afinnou, há 20 anos, que essa 

miríade de sistemas, que envolve ações e reações, perguntas e respostas, lembra os 

modelos matemáticos de pensamento, que foram desenvolvidos pela nova ciência da 

inteligência artificial. Uma simples floresta, um recife de corais ou mesmo um 

planeta inteiro, por essa teoria, é como um cérebro. Seguindo essa linha de 

pensamento, a poluição é literalmente uma fonna de loucura. Jogar resíduos tóxicos 

num pântano, diz Bateson, "é como espancar sua mulher todas as noites, sob o 
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pretexto de que, já que ela não reage, você pode abusar impunemente. Trinta anos 

depois, de repente, ela pode botar fogo na sua cama." 

A crise decorrente da situação de transição ecológica pode ser visualizada 

também por meio de indicadores de vulnerabilidade dos sistemas naturais. A 

fotografia do ecossistema planetário que nos é oferecida por múltiplos relatórios e 

modelos de simulação, publicados nas últimas décadas, é desanimadora211
•
159

•
128

•
134

•
39

. 

Estima-se que nesses 50 anos o mundo já perdeu uma quinta parte da superficie 

cultivável, e um quinto das florestas tropicais. A cada ano são perdidas 25 bilhões de 

toneladas de humus por efeito de erosão, desertificação, salinização e outros 

processos de degradação do solo, representando uma área de uso agrícola equivalente 

ao território total dos países do Caribe (exceto Cuba). O mundo perde 20 milhões de 

hectares de florestas por ano, o equivalente à superficie da Costa Rica, Nicarágua e 

El Salvador, e algumas projeções falam em 40% das florestas existentes no terceiro 

mundo, as quais poderão desaparecer até o final do século38
. 

A Terra é um planeta bem servido de água. Estima-se que seu volume total 

seja da ordem de 1,45 x 109 km3
. No entanto, os problemas relacionados aos recursos 

hídricos ainda ocorrem. Cerca de 70% da superficie da Terra é coberta de água, mas 

98% dela é salgada, não adequada ao consumo humano, pelo menos dentro das 

tecnologias atualmente disponíveis de dessalinização. A maior parte dos 2% restantes 

encontra-se nas calotas polares e nos aquíferos subterrâneos. Somente 0,014% está 

realmente disponível em lagos, rios e córregos58
•
185

. 

Aparentemente, o recurso não é escasso, mas se o consumo dobrar nos 

próximos 20 anos nos mesmos padrões atuais - sem o advento de novas tecnologias 

de abastecimento e reutilização- a situação irá se tornar crítica38
• 

A disponibilidade de água para o consumo humano e para a agricultura vem 

apresentando problemas desde a década de 1970 e se converte hoje numa 

preocupação global. Calcula-se que com a salinização uma quarta parte da superficie 

irrigada do mundo já se encontra comprometida, o que pode levar à fome 192
•
134

. 

A diretora da Organização Mundial da Saúde Dra. Gro Brundtland alerta que 

11 milhões de crianças menores de cinco anos morrem "todos os anos em 

conseqüência da falta de saneamento básico e das péssimas condições de vida nos 

países pobres e em desenvolvimento. 
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Estima-se que entre 15 e 20% do total de espécies existentes no planeta (entre 

5 e 10 milhões) estarão extintas no ano 2000. Desaparecem cerca de 100 espécies de 

animais e plantas diariamente, das quais se desconhecem as características e o 

potencial. As implicações desse desastre ecológico, sem paralelo na história, para o 

conhecimento científico, para a medicina, para a engenharia genética e para outras 

atividades produtivas são preocupantes44
•
128·211 ·159. 

Hipócrates, pai da Medicina, fala da importância da DIETA, conceito que 

inclui a totalidade dos comportamentos do indivíduo e não deve ser apenas aplicado 

ou restrito às regras alimentares. 

O tipo e a quantidade de alimentos consumidos é em grande parte 

determinado pela cultura. A seleção, o preparo e o consumo dos alimentos pelo ser 

humano dependem, portanto, dos vários contextos culturais. Os padrões são 

definidos pela sociedade e portanto influenciados por hábitos familiares e culturais, 

trazidos para o cotidiano do indivíduo desde a infância95
•
100. 

A qualidade e a quantidade do que comemos influencia os processos 

patológicos, metabólicos e o nosso desenvolvimento. Nossas predisposições 

genéticas são expressas num contexto ambiental e também influem no quê e no 

quanto comemos. 

O desafio é buscar um alimento que proporcione prazer mas que cumpra sua 

função de necessidade calórica, de vitaminas, de minerais, sem aditivos químicos ou 

outras substâncias tóxicas. Um alimento saudável que proporcione o máximo em 

saúde, desempenho fisico, mental e emocional. Alimentar-se corretamente é um 

exercício de escolhas207,I50,t62,II8,8t,2o4,I20_ 

O que dizer também da alimentação do ser humano nessas últimas décadas, 

ao final do milênio? Com uma agricultura marcada por uso abusivo de agrotóxicos, 

águas contaminadas pela industrialização e excesso de processamento dos alimentos, 

a baixa qualidade dos nossos alimentos é um contínuo "junk food". 

Não faz parte das metas desta pesquisa a discussão referente à disponibilidade 

de alimentos e de saneamento para a população mundial, mas alguns dados são 

esclarecedores da magnitude do problema e não podem ser esquecidos. 

As atividades humanas vêm alterando seriamente os ciclos da natureza e 

levando ao limite a capacidade de sustentação dos sistemas que permitem a 
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existência da vida na Terra. O debate não é apenas uma questão de estimativas de 

vulnerabilidade dos ecossistemas. O que por si só já constitui motivo de preocupação 

é a tendência que tais projeções sugerem de estarmos discutindo o desaparecimento 

de 2% ou 40% de cada recurso. A questão é como evitar que isso aconteça! A 

questão em pauta é a própria sobrevivência da nossa espécie191
•
44

•
211

. 

Poluir vem do latim polluere, que significa sujar, corromper, tomar 

prejudicial à saúde, manchar, deslustrar e, num sentido indireto, cometer ação 

infamante. Portanto o termo carrega um juízo de valor, um aspecto ético intrínseco. 

A dinâmica característica dos seres vivos dificulta a diferenciação entre os 

processos naturais, que conduzem a alterações nos fatores abióticos e a 

transformações nas comunidades, e os de origem humana, que produzem efeitos 

semelhantes. Schaffer define poluição muito mais por suas causas do que por suas 

características. 

"Poluição é a ação antropogênica induzindo uma alteração na composição 

quantitativa do ambiente objetivo das comunidades, com reações dos sistemas vivos 

em diferentes níveis, provocando efeitos reversíveis ou irreversíveis nos sistemas 

atingidos. " 126 

Outra definição refere-se à "introdução de substâncias ou formas de energia 

que alteram significativamente as características naturais de um ecossistema." Essa 

definição dá margem a muitas outras, pois é dificil dizer o que é natural ou o que é 

"significativo". No caso de sistemas aquáticos, suas características variam muito, 

pois são alterados por vários outros fatores e suas inter-relações incluindo os que 

sofrem influência humana59
. 

A definição de poluição da água está intimamente associada a possibilidades 

de uso. Sob esse ponto de vista, considera-se a água poluída ou não conforme o uso a 

que se destina, o que fundamenta um conceito jurídico ou legal, ecológico ou 

sanitário30
. 

Nos ecossistemas aquáticos os efeitos da presença de agentes poluidores 

dependem, além das características do agente poluidor, das características do 

ambiente considerado. A poluição tem múltiplos efeitos e sem dúvida sempre 

prejudica a capacidade de auto-organização dos ecossistemas59
. 
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De modo geral, podem ser observados dois grupos de fatores que promovem 

modificações nos sistemas vivos, combinados à influência antrópica. O primeiro 

grupo representa os efeitos que substâncias naturais, degradáveis orgânicas e 

inorgânicas, produzem por meio de uma alteração quantitativa, que gera um 

desequilíbrio dentro da composição das comunidades e do ambiente. Esse efeito 

pode ser observado nos insumos de energia exagerada dentro de certos níveis do 

sistema, o que torna outros fatores limitantes, como, por exemplo, o oxigênio. O 

segundo grupo representa os efeitos que substâncias tóxicas não degradáveis ou 

persistentes produzem, por meio de modificações decorrentes de sua presença e de 

seu grau de concentração, gerando mudanças na composição das comunidades. 

No século XX, o trabalho de pesquisa científica e tecnológica nos forneceu 

um vasto acervo de conhecimentos, além do estabelecimento de métodos de 

avaliação e controle dos mecanismos de poluição. Apesar desse conhecimento, o 

ritmo predatório do ser humano em relação à natureza vem agravando o problema da 

poluição da água em todo o mundo. Essa contradição pode ser melhor compreendida, 

segundo Branco (1984), que menciona alguns fatores: 

"a. explosão demográfica; 

b. ampliação dos sistemas de coletas de esgoto, pelo aumento da concentração 

das populações, o que toma as soluções individuais inviáveis e aumenta a 

pressão poluidora sobre rios e lagos; 

c. ampliação dos parques industriais; 

d. uso de produtos sintéticos; 

e. resistência do poder industrial. 

Há alguns exemplos em países do primeiro mundo, que demonstram a vitória 

contra a poluição como no caso do rio Tâmisa na Inglaterra, mas de uma forma geral 

eles também enfrentam grandes problemas de poluição por afluentes domésticos e 

industriais." 

Nas grandes cidades da América Latina há nos muito poluídos em 

conseqüência de efluentes domésticos e industriais. Essa tendência deve piorar com o 

pouco investimento no controle da poluição industrial e no saneamento básico. Na 

cidade de São Paulo, por exemplo, há muita expectativa em tomo do projeto Tietê28
. 
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No caso da poluição perguntas tais como: por quê?, quanto? geram respostas 

múltiplas e variadas. Poderíamos então trabalhar com 3 fatores: 

1. A concentração da população em algumas regiões: Se a população e/ou a 

atividade econômica industrial fosse melhor distribuída pelo território, muitos dos 

problemas de poluição seriam eliminados ou minimizados. 

2. A resistência dos interesses estabelecidos em relação a mudanças, 

associada à falta de mão-de-obra treinada e à complexidade burocrática dos 

mecanismos de regulamentação e controle favorecem a poluição. 

3. Os modelos agrícolas dominantes, que contribuem para a poluição 

dispersa, de magnitude significativa e cujo monitoramento praticamente inexistente 

toma quase impossível sua erradicação. 

A ecologia humana e a saúde ambiental têm sido objeto de atenção dos 

poderes públicos nas últimas décadas. Planos e programas têm sido desenvolvidos 

refletindo as pressões populares, as preocupações e as necessidades nesse setor. As 

estruturas administrativas vêm sendo transformadas para fazer face a tal demanda. 

Mas estas ainda constituem respostas tímidas. 

Há um quarto de século, em 1972, no Chile, na Reunião Especial de 

Ministros de Saúde das Américas, foi dito: "o renascimento da ecologia - a antiga 

ciência que Heeckel criou há cem anos - tem ocorrido com vigor nos últimos anos. 

Por definição, a ecologia estuda as relações entre os seres vivos entre si e com o 

meio ambiente que partilham. A moderna concepção ecológica de saúde busca o 

conhecimento dos seres humanos em sua integridade, a harmonia do seu meio 

interno e extemo"126
• 

É da aplicação desse pensamento que trata a presente pesquisa. Enfim, é a 

análise do impacto ecológico causado por alguns produtos de ação ambiental e o 

estudo dos efeitos causados por algumas substâncias tóxicas sobre o homem. 

Nesse contexto, qual a contribuição que a epidemiologia pode trazer? 

As respostas são várias. Em primeiro lugar, a epidemiologia cuida de grupos 

em vez de indivíduos e, nesse caminho, ela difere do papel desempenhado pelo 

médico ao tratar de um simples paciente. Em segundo lugar, a epidemiologia avalia 

taxas de mortalidade e morbidade assim como estuda a relação destas e as relaciona 

com as condições ambientais. Essa tarefa tem sido uma das principais funções da 

. BIBLIOTECA I CIR 
FACULDADE DE SAÚDE PUBLICA 
UNIVERSIDADe DZ SÃO PAULO 
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epidemiologia, que detennina os fatores etiológicos da doença, e dessa fonna 

constitui uma infonnação de extremo valor. 

Na epidemiologia uma perspectiva que pode ser utilizada está na abordagem 

da Saúde Pública através de duas vertentes de análise, segundo a Prof. Dra. Marilisa 

Berti 12
. 

A primeira enfoca a questão das desigualdades em saúde e tende a ser mais 

descritiva e recorrer à métodos da antropologia, da história e da sociologia, como no 

caso da dissertação de mestrado da própria pesquisadora. 

Uma segunda abordagem, que pode ser observada nos últimos livros lançados 

sobre epidemiologia é a dos dados estatísticos retomando sua força nos estudos 

ecológicos. 

Susser, numa conferencia durante o Congresso de Epidemiologia, em 

Salvador, em 1996, assistida pela pesquisadora e citada pela Prof. Dra. Marilisa 

Berti 12
, observa numa avaliação histórica a retomada de diferentes dimensões de 

análise no campo da saúde e a visibilidade atual da ecoepidemiologia. 

Nos últimos anos, observando-se as publicações em epidemiologia, pode-se 

dizer que houve um deslocamento do paradigma da escassez para o da qualidade. 

Esse não é um pensamento hegemônico e tem causado várias discussões acadêmicas. 

Mas estudos mais antigos observavam sempre dados quantitativos com enfoque na 

"falta de alimentos", na "falta de remédios", na "falta de recursos humanos", na 

"falta de hospitais", na "falta de centros de saúde". 

Atualmente observamos estudos que buscam qualificar as atitudes, as 

percepções, o consumo, a qualidade dos recursos. Estudos críticos têm sido 

realizados a partir de temas como, por exemplo, a qualidade total ISO 9000 em que 

qualidade é a do "produto trabalho" e não a saúde de quem o produz. 

Às análises de cunho econômico têm sido adicionadas idéias, crenças, 

escolhas, estruturas legais, mudanças institucionais e alterações culturais. 

Um dos aspectos mais graves da introdução de substâncias, muitas vezes 

tóxicas, é a concentração delas na cadeia alimentar de ambientes aquáticos e 

terrestres, especialmente no que se refere a metais pesados, organoclorados e bifenis 

policlorados. 
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No último século, tem havido muitos episódios de poluição ou contaminação, 

provocados por exposição a produtos químicos tóxicos. Tais exposições a agentes 

tóxicos podem ser referentes a agressões por contaminantes da água e dos alimentos, 

por poluentes do ar e dos medicamentos, assim como por riscos específicos em 

certos setores ocupacionais. Os agentes podem ser de natureza fisica, química ou 

biológica. Podem ser decorrentes de produtos sintéticos, de resultantes metabólicos 

de resíduos, de substâncias naturais ou de toxinas. Essas fontes foram descritas por 

Kraybill e Mehlman126
• 

Resíduos de metais, compostos organometálicos e substâncias orgânicas 

representam uma grande ameaça para a saúde humana. Suas características comuns 

são o aspecto cumulativo na cadeia alimentar, com persistência no meio ambiente. 

Entre os metais, têm sido encontrados vestígios em alimentos e na água de 

abastecimento de arsênico, cádmio, chumbo, selênio e crômio. Estes são todos 

potencialmente carcinogênicos 172
•
82

• 

Segundo o Prof. Dr. Luis Roberto Tommasi 126
: 

"A cada ano criamos 25 000 novos compostos químicos, dos quais uns 

quinhentos passam a ser comercializados e adicionados aos outros dois milhões, ou 

mais, já existentes. Essa enorme quantidade de produtos químicos acaba, em grande 

parte, sendo introduzida nos corpos hídricos pelos ventos, pelas chuvas e pelas 

enxurradas, ou ainda, diretamente, pelos afluentes industriais, urbanos e outros. A 

magnitude desse processo pode ser avaliada quando se examinam os dados que 

mostram que na Europa, por exemplo, cerca de 25 mil toneladas diárias de solventes, 

4.100 t/dia de detergentes, 2 milhões t/dia de compostos químicos orgânicos, 0,3 

t/dia de 3.4 benzo-a-pireno são introduzidos no meio ambiente." 

"Tais substâncias têm risco ambiental significativo para o homem. 

Estimativas americanas indicam que 55% dos alimentos consumidos anualmente são 

processados antes da sua distribuição e que cerca de 38% do dinheiro é gasto em 

alimentação plenamente preparada ou adquirida e consumida fora de casa com 

elevado potencial para o risco de contaminação. " 126 

Apenas à guisa de exemplo, podemos mencionar o cádmio, que é um metal 

altamente carcinogênico. Em animais de laboratório, tem provocado fibrosarcomas 

em diversos órgãos e tumores em células intersticiais dos testículos. Na 
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desembocadura do Ródano, foram observados 92 mg/1 de cádmio no sedimento. Em 

pontos poluídos nos Estados Unidos, apresentam os bivalves 53,7 mg/1.96
•
126 

A situação dos corpos-d'água no Brasil é crítica. Praticamente não existem 

rios ou reservatórios nas proximidades dos centros urbanos cujas águas não estejam 

contaminadas. 

O grande problema da poluição de águas em países mais desenvolvidos, onde 

o problema de tratamento de esgotos já foi equacionado, decorre da poluição difusa 

ou não pontual, advinda do escoamento superficial em áreas urbanas e rurais. O 

Brasil, tendo em vista seu panorama de saneamento básico, está atualmente 

enfrentando o problema de tratamento das fontes poluidoras pontuais, mas a poluição 

difusa aliada à poluição pontual continua a ocasionar inúmeros óbices à qualidade 

sanitária das águas. 

O problema associadq à poluição difusa é o da contaminação por defensivos 

agrícolas, metais pesados, outros tóxicos em geral e fertilizantes. Considerando-se 

que a estimativa de perda média de solo em território brasileiro é de 1 bilhão de 

toneladas por ano e que não existe um controle rígido para o uso de fertilizantes, bem 

como de defensivos agrícolas, a conseqüência imediata é a contaminação da biota 

fluvial e lacustre e a eutrofização dos lagos e reservatórios. 

O problema mais significativo de poluição difusa se encontra, principalmente, 

nos estados das regiões Sul e Sudeste, onde a agricultura intensiva em solos 

suscetíveis a erosão possibilita o carreamento destas substâncias para os corpos de 

água. Também a poluição por metais pesados provenientes da atividade industrial e 

do escoamento superficial urbano é mais acentuado nessas regiões50
. 

1.4 A contaminação por metais tóxicos 

Um problema emergente, relacionado a metais pesados ocorre nos garimpos 

na região amazônica, onde perto de 600 mil garimpeiros empregam mercúrio para a 

extração do ouro sob forma de partículas finas, sedimentado nos leitos dos rios. 

Cerca de 55% do mercúrio utilizado no processo de amalgamação é liberado para a 

atmosfera, sendo o restante lançado aos cursos de água na forma metálica. Além 

disso, parte do mercúrio da atmosfera retoma à superficie do solo e aos corpos

d'água. 
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Dados observados nas proximidades de locais com despejos constantes como 

o rio Mutum Paraná, em Rondônia, demonstram que, a concentração chega até 8,6 

microgramas por litro, ou seja, perto de 200 vezes o valor observado em rios não 

contaminados 11
• 

A concentração do metal no tecido muscular de peixes provenientes das 

regiões de garimpo mostra valores de 1 O a 20 vezes maiores do que os encontrados 

em peixes provenientes de regiões onde não ocorre extração de ouro. 

Os metais podem ser encontrados em todos os lugares, nunca se esgotam e 

devem sempre existir no planeta. Diferem pois das demais substâncias tóxicas por 

sua perenidade. Podem produzir efeitos na saúde em conseqüência de sua presença 

no ar, na água, no solo e nos alimentos. 

Os elementos químicos são redistribuídos obedecendo à ciclos bioquímicos e 

geoquímicos. A chuva dissolve minerais presentes em rochas e os carreia para os 

corpos de água ou outros locais. Na passagem pela cadeia alimentar esses elementos 

podem sofrer um processo de concentração58
. 

A contaminação por metais se dá por meio da atividade industrial ou a partir 

de fontes naturais. A mineração, fundição e purificação de minerais fazem com que 

haja uma disseminação mundial. 

Os metais talvez sejam o elemento tóxico mats antigo conhecido pelo 

homem. No ano de 800 a.C. havia pouco chumbo na capa de gelo da Groelândia; 

entretanto, após a adição de chumbo à gasolina, esse teor aumentou 200 vezes. 

Há 5 000 anos, na China, utilizavam-se metais na saúde humana, em especial 

o ouro. Hipócrates descreveu em 370 a.C. cólicas abdominais em um homem que 

extraía metais. Plínio, o Velho (23- 79 a.C.) cita os envenenamentos por arsênico e 

mercúrio. Nas tumbas egípcias utilizava-se arsênico na decoração. Teofrastes cita os 

envenenamentos de Erebus entre 387 e 372 a.C .. 

Alguns metais foram descobertos mais recentemente. O cádmio foi 

encontrado em minérios com carbonato de zinco, em 1817. 

Inicialmente foram descritos apenas os casos agudos de intoxicação por 

metais como, por exemplo, as cólicas abdominais por intoxicação por chumbo ou a 

diarréia com sangramento por ingestão de mercúrio. Atualmente, nossos esforços 

concentram-se no diagnóstico de efeitos sutis e de longo prazo, quando as relações 
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epidemiológicas ficam menos evidentes. A preocupação é maior com metais 

cumulativos e persistentes como chumbo, cádmio, níquel, mercúrio, alumínio e 

outros. 

Dos 105 elementos da tabela periódica, cerca de 30 podem ser tóxicos para 

humanos. É deveras importante a dose e o nível de exposição a determinado metal. 

Dosagem tóxica é a quantidade de metal que manifesta efeito tóxico dentro de 

células ou órgãos. 

O sangue, a unna e o cabelo são materiais biológicos que fornecem 

indicadores confiáveis e disponíveis para conhecer a magnitude desses problemas. 

Por meio do exame do cabelo podemos avaliar as variações das concentrações de 

metais tóxicos no decorrer do tempo. 

Nas células, a forma química e o tipo de ligação são fatores críticos que 

determinam a toxicidade dos metais62·122
•
45·7•

49. 

A bibliografia disponível sobre a influência dos metais tóxicos é enorme. 

(Bibliografia complementar) 

As intoxicações que ocorrem mais freqüentemente são causadas por alumínio, 

arsênico, bário, berílio, cádmio, chumbo, mercúrio e níquel. Esses elementos alteram 

as estruturas celulares, as enzimas e substituem metais co-fatores de atividades 

enzimáticas35,I40,I6I,I83,56,31_ 

Schroeder171 observou a qualidade da água em 42 estados norte-americanos 

em 1974 e publicou uma série de correlações entre oligoelementos presentes na água 

ingerida e doenças cardiovasculares. No seu estudo indivíduos brancos entre 45 e 64 

anos apresentaram: maior mortalidade por hipertensão arterial quanto menor a 

presença na água de zinco, manganês, cálcio, magnésio, vanádio, molibdênio, flúor e 

boro. 

No mesmo estudo observou-se uma correlação positiva entre o índice de 

mortalidade e os teores de chumbo, cádmio, níquel, estanho, prata, antimônio e 

bismuto. Foi observada correlação negativa entre a dureza da água e a mortalidade 

por doença cardiovascular~ câncer, cirrose hepática. 

Os complexos metálicos podem ser utilizados no diagnóstico ou no 

tratamento de doenças. Quando ocorrem distúrbios por envenenamento por metais, 

estes podem ainda formar-se no organismo. Os complexos metálicos constituem 
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uma classe de compostos orgânicos na qual um metal se encontra associado a 

determinados íons ou moléculas e isso confere características especiais a esse 

t 
54,108,112 compos o . 

Utilizam-se complexos de platina em certos tipos de câncer (quimioterapia), 

complexos de ouro na artrite reumatóide, penicilinamina na doença de Wilson, que é 

a incapacidade de metabolizar o cobre ocasionando, portanto, seu acúmulo orgânico. 

Utiliza-se a desferroxamina na anemia de Cooly para tirar excesso de ferro, e 

excessos de níquel, chumbo, mercúrio e cádmio são tratados, por exemplo, por 

EDTA108
•
55

. O tecnécio, usado em radiografia médica, também forma complexos. 

1.5 Metais: alguns dados gerais 

Os mecanismos de ação individual dos metais tóxicos podem ser de quatro 
naturezasi36,46,22,180,I50,I33,139,162,9o: 

1. Podem exercer uma atividade 1munossupressora segundo algumas 

pesqmsas. 

2. Podem competir em locais de fixação de co-fatores de atividades 

enzimáticas, o que pode produzir bloqueio. 

3. Podem inibir enzimas vitais como as da fosforilação oxidativa. 

4. Alteram estruturas celulares, principalmente na faixa lipoprotéica de 

membranas. 

Para o desenvolvimento dessas lesões, os fatores que têm importância são 

sexo, idade, estado nutricional, doses e exposição a outros tóxicos. Evidentemente, 

os fatores ligados ao meio, isto é, a poluição são também relevantes. 

O acúmulo de doses ocorre com os tóxicos persistentes, como o arsênico, 

metais pesados e compostos aromáticos halogenados (compostos policlorados 

bifenílicos, inseticidas do tipo do DDT, BHC, dieldrin e heptacloro). Esses tóxicos se 

concentram na cadeia alimentar e permanecem retidos nos organismos vivos por sua 

natureza fisica (maior solubilidade nas gorduras ou absorção) ou por sua natureza 

química (fixação em certos componentes das células ou dos tecidos) ou, ainda, por 

lesarem os órgãos excretores. Dessa maneira, há um aumento progressivo da 

substância até ultrapassar o limiar da concentração tóxica e então aparecem os 

sintomas e sinais de intoxicação. 
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A superposição de efeitos leva a lesões irreversíveis características de certos 

tóxicos, de modo independente de sua velocidade de eliminação ou de sua 

degeneração metabólica. Esse é o caso, em geral, das substâncias cancerígenas, em 

que não se pode estabelecer uma dose limiar, porque qualquer dose, por menor que 

seja, sempre produz lesões irreversíveis. A repetição dessas lesões por período 

suficientemente longo permitirá o aparecimento do quadro clínico 169
•
170

. 

1.5.1 Absorção e efeitos de alguns metais pesados 

Mercúrio 

O mercúfio inorgânico pode ser absorvido por inalação de vapor ou aerossóis 

de sais de mercúrio, bem como por via oral (tubo digestivo), pele ou mucosa. Em 

odontologia é usado na preparação de amálgama, para restaurar cavidades causadas 

pelas cáries dentárias1
'
213

'
99

'
103

'
175

'
206

. 

Na Suécia o uso do amálgama dentário vem sendo gradualmente banido 

desde 1997 e no Canadá há um limite de uso relacionado com a idade. 

O mercúrio pode ser encontrado no garimpo, no amálgama de ouro, ou ser 

usado em células eletrolíticas para produção de cloro, soda e praguicidas mercuriais, 

em indústrias de produtos medicinais, de desinfetantes e de pigmentos. É tóxico, 

doses de 3 à 30 g são fatais. Apresenta ainda efeito cumulativo (Minamata -

Japão) 11,34,68,206. 

O mercúrio sob a forma de metil mercúrio é o mais tóxico. O padrão de 

potabilidade fala em 0,01 mg/L. É restritivo também no padrão de classificação de 

águas naturais. 

Sua intoxicação pode causar perturbações psicológicas (irritabilidade, 

nervosismo, timidez, depressão), desordem da cavidade oral, sangramento gengival, 

salivação, mau-hálito, estomatite, efeitos gastrointestinais ( cãimbra abdominal, 

diarréia) efeito cardiovascular (taquicardia, pulso irregular, alteração na pressão 

arterial, dor e pressão peito), efeitos neurológicos (cefaleia, tontura, tremores leves), 

efeitos respiratórios (tosse persistente, enfisema, respiração irregular e superficial), 

efeitos imunológicos (alergia, asma, rinite, sinusite, adenopatia linfática), efeitos 

endócrinos (transpiração excessiva, fadiga, anemia, edema, anorexia), alucinações e 

crises maníaco-depressivas 104
• 
174

• 
186

. 
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Ao longo da cadeia alimentar, os predadores apresentam maiOres 

concentrações. Animais que apresentam concentrações mais elevadas são os 

invertebrados. O mercúrio solúvel se acumula mais intensamente em peixes e em 

algumas aves. 

Na enseada de Tainheiros, na Bahia, esse teor já chegou a 180 ppm no 

sedimento e a 135 ppm em ostras. Evidentemente toda a cadeia alimentar, incluindo 

o homem, corre risco com esses altos teores. Diversos estudos têm mostrado que em 

águas interiores poluídas há maior incidência de tumores nos peixes; que podem ser 

considerados como indicador126
. 

Alumínio 

As alterações de alumínio têm sido correlacionadas a alterações neurológicas. 

Pesquisas com crianças disléxicas mostram um aumento do índice de alumínio se 

comparado com o dos grupos controle124
• Tem sido também encontrado um índice 

elevado desse metal em pacientes portadores do mal de Alzheimer147
•
150

•
132

•
136

. 

O alumínio é o metal mais abundante na Terra. É encontrado em fontes, água, 

chuva ácida, panelas, medicação antiácida., caixas de leite e sucos, "quentinhas", 

desodorantes, antiperspirantes, próteses dentárias. Não se conhece efeito benéfico do 

alumínio. Provoca seborréia com queda de cabelos, envelhecimento precoce, 

esclerose cerebral (Alzheimer), irritabilidade. Desloca o cálcio (Ca) e o magnésio 

(Mg) dos ossos - o que leva à osteoporose. 

A crescente e ampla aplicação na indústria isoladamente ou em ligas com 

cobre (Cu), zinco (Zn), silício (Si), magnésio (Mg) e manganês (Mn) na fabricação 

de materiais de construção, cabos isolados, embalagens, utensílios domésticos, 

dispositivos para laboratório, explosivos, refratários, papel, cerâmica, vidros, 

purificadores de água, processamento de drogas e alimentos aumentou o nosso 

contato com o alumínio. 

Na alimentação, estudos estimam uma ingestão diária de 2,5 a 100 mg de 

alumínio, dependendo da pesquisa. No preparo de alimentos (panelas, aditivos ... ) e 

no transporte (recipientes e embalagens) as concentrações podem aumentar e há 

poucas pesquisas sobre o assunto. Não parece ser um problema de poluição de água, 

mesmo quando o alumínio é utilizado no saneamento e no armazenamento de água. 
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O alumínio entra no organismo por meio do sistema digestivo e também por 

causa da poluição; sua carga é estimada em cerca de 1 grama, por pessoa pela vida. É 

armazenado no cérebro, no sangue e no fígado. Pode ser observado no leite materno. 

É excretado pelo rim, pelo suor e, em menor grau, pela bile. 

Prata 

Rara na natureza, está presente numa concentração sérica de menos de 1 

micrograma por litro. 

No organismo pode ser encontrada sob a forma de ligas metálicas em 

restauração dentária e em objetos de prata. 

Possui ação orgânica relacionada aos metabolismos do cobre e do selênio, e 

reage com substâncias orgânicas derivadas do grupo thiol. 

Não há parâmetros definidos para carência de prata mas o seu excesso está 

relacionado às anemias, à enxaqueca, à rouquidão, às conjuntivites de repetição. 

Chumbo 

A avaliação de chumbo no cabelo é um bom indicador de sua carga orgânica. 

É imprescindível diferenciá-la da contaminação externa ( exógena) causada por 

tinturas de cabelo, que pode ser avaliada pela anamnese clínica cuidadosa e pela 

correlação com níveis de cálcio, zinco, ferro e bário elevados33
. 

O ar urbano hoje contém 2 000 vezes mais chumbo do que no início da 

Revolução Industrial. É o metal pesado mais disseminado no ambiente, 

demonstrando o impacto ambiental, sendo detectado inclusive nos pólos. 

O chumbo pode ocorrer em alimentos e nas bebidas. Apresenta-se como 

resíduo de borrifações por arsenato de chumbo e pelo contato com equipamentos 

produtores de alimentos e em embalagens. A inalação do chumbo, como um poluente 

aéreo oriundo dos escapamentos de veículos automotores e de emissões industriais é 

considerada crescente. 74 Exposições aos sais de chumbo têm provocado carcinoma 

de rins e testículos em experiências com animais. Exposição ocupacional de 

trabalhadores de fundições de chumbo e de indústrias de baterias resultaram na 

elevação da mortalidade por câncer respiratório e gastrointestinal. A ingestão diária 

de chumbo pelo ser humano atinge aproximadamente 300 ug153
. 



21 

Já não se utilizam mais encanamentos de chumbo, taças ou garrafas desse 

metal freqüentes na Roma antiga. Não mais se produzem tintas à base de óxidos de 

chumbo. Há 20 anos a utilização de gasolina com chumbo vem diminuindo. 

O chumbo pode ser absorvido em nuvens de poeira de casas antigas pintadas 

com tintas e peças metálicas fundidas a partir de sucata podem conter chumbo. A 

utilização de caixas de bateria como reservatório de água e de destilados alcoólicos 

fabricados clandestinamente com serpentinas soldadas com chumbo podem constituir 

outro fator de contaminação. 

O acetato de chumbo faz parte da fórmula de restauradores capilares. 

Também podem ser fontes de contaminação os fertilizantes, a água potável, a 

impressão de jornais, a cerâmica porcenalizada com chumbo. 

Os sinais e sintomas associados à contaminação por chumbo são anemia, 

dores de cabeça, fadiga, perda de peso, disfunção cognitiva e coordenação motora 

reduzida. Caracteriza-se basicamente por seus efeitos neurotóxícos, toxicidade renal, 

alteração da biossíntese da hemoglobina (grupo hem e), alteração da capacidade 

orgânica da utilização de cálcio, magnésio e zinco81
•
94

•
111

•
127

• 

Em níveis moderados de intoxicação há referência à perda de memória e a 

alterações na condução nervosa, no metabolismo da vitamina D e nas habilidades 

cognitivas. Também pode ser associados com crianças hiperativas e a distúrbios de 

aprendizagem 8'
74

' 
12

'
9

• 

Para a confirmação dessa contaminação o chumbo urinário é avaliado após 

sobrecarga com EDTA, DMSA ou DMPS. A dosagem de chumbo no sangue total 

apenas refere a exposição recente. Com a elevação do nível de chumbo pode ocorrer 

aumento das protoporfirinas, que podem ser dosadas. 

Níquel 

O níquel presente no solo passa para as plantas e para os animais e dessa 

forma pode ser consumido pelo homem. Pode ser adicionado aos alimentos por meio 

de seu processamento9
•
17

. 

Constituem fontes de contaminação a combustão do tabaco, de moedas, o 

trabalho de niquelagem, as velas dos automóveis, as resistências e as baterias, bem 

como as ligas de tubulação em equipamentos odontológicos. 
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Alguns trabalhos correlacionam altos níveis de níquel com índices 

aumentados de imunoglobulinas das classes IgG, IgA, IgM e índices reduzidos de 

IgE. As mulheres são mais atingidas17
•
20

. 

Aparecem como efeitos as dermatoses, dermatites de contato e alergias 

(eczemas, rinite, sinusite, conjuntivite ). Alguns trabalhos relacionam o níquel com 

alterações hormonais da tireóide e da supra-renal. 

O gás níquel carbamil está relacionado com o câncer dos seios nasais e do 

pulmão, dermatites e epilepsia. Os casos agudos produzem sintomas como náusea, 

vômito, palpitação, fraqueza, vertigem, dor de cabeça. 

Estanho 

Material utilizado em ligas metálicas (soldas, bijuterias, restaurações 

dentárias), na proteção de metais contra a corrosão, bem como na cerâmica, em 

tintas, cremes dentais, papéis laminados e latas de conserva. 

Há mais de 200 anos é utilizado em embalagens de alimentos. O alimento 

entra em contato com o estanho de latas e depois é consumido e portanto, absorvido 

pela via digestiva. Pode ainda ser inalado em decorrência da poluição industrial. 

Tem baixo nível de migração no solo e na água. No corpo humano os níveis 

maiores têm sido encontrados em pulmões, rins, fígado e ossos. De maneira geral é 

pobremente absorvido. O esqueleto é o local mais importante de deposição. 

É um metal de marcantes características de óxido-redução, podendo 

desenvolver papel importante nos sistemas biológicos. Compostos orgânicos de 

estanho têm toxicidade importante. 

Pode estar associado a retardo de crescimento, irritações da pele, problemas 

do sistema respiratório e gastrointestinais. 

Também pode produzir processos degenerativos nos rins e no fígado, bem 

como anemias leves. No sistema neurológico, pode levar à degeneração da 

substância branca, causando fraqueza muscular, paralisia, depressão, ataxia. Produz 

ainda, em relação ao aparelho reprodutor, a degeneração testicular. 
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Bismuto 

O bismuto é produzido principalmente como subproduto no refino de chumbo 

e cobre. É encontrado em dispositivos eletrônicos, reatores nucleares, pilhas secas, 

tintas luminosas, pigmentos de pérolas artificiais, semicondutores, cerâmicas 

vitrificadas, esmaltes, vidros, vulcanização de borracha, papéis. 

Também em cosméticos como pó facial, pigmentos perolados e produtos 

farmacêuticos do tipo anti-sépticos, protetores, absorventes, antiácidos, bem como 

em adstringentes gastrointestinais e da pele. 

Tem sido observado na atmosfera, na água potável e em alimentos. Os 

cosméticos e medicamentos são consideradas as principais fontes de bismuto. É um 

metal não essencial, de baixa toxicidade, que apresenta absorção pobre por inalação e 

por ingestão. 

Em altas dosagens é nefrotóxico e leva a lesões tubulares. É neurotóxico 

causando encefalopatia, sonolência, alucinação visual, mioclonias, movimentos 

coréicos. Pode ser hepatotóxico e causar hepatites com icterícia, que podem chegar à 

necrose hepática. Pode atingir a pele e as mucosas, onde pode produzir eritema, 

pigmentação, erupção 

Cádmio 

O cádmio pode atingir concentrações de 0,1 a 2 microgramas por litro no 

nível sérico. Atua provocando a inibição de funções da metaliotioneína. Em excesso 

provoca fraqueza. 

Pode ser encontrado com o níquel em baterias elétricas, certas soldagens, 

máquinas copiadoras, pinturas e tinturas. 

O cádmio pode ser ingerido com frutos do mar, figado, rins, vegetais de solos 

contaminados, bem como atingir o ser humano por meio do fumo do cigarro. Um 

cigarro tem 23 microgramas de cádmio, que se depositam no pulmão e se associam à 

doença obstrutiva crônica, ao espessamento das artérias e à hipertensão. 

O cádmio está presente em alimentos, especialmente em grãos de víveres em 

contato com embalagens estanhadas. O alimento representa a fonte principal da 

ingestão de cádmio, embora este também ocorra como contaminante no ar e na água. 

A exposição ocupacional dos trabalhadores em refinarias de cádmio tem resultado 
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em carcinomas pulmonar e prostático. A ingestão diária de cádmio é de 100 a 300 IJ.g 

para o ser humano. 

Os sintomas podem aparecer com baixos níveis de contaminação: salivação, 

fadiga, fraqueza, perda de peso, disfunção sexual ou renal, anemia, dor nos ossos, 

osteomalácia. 

Urânio 

Níveis elevados de urânio no cabelo refletem os níveis de outros tecidos e se 

relacionam com a exposição ambiental. Parece que a exposição ao pó de urânio tem 

sido associada ao aumento da incidência de câncer pulmonar. É um elemento não 

essencial, abundante em rochas, especialmente no granito. Pode estar na água do 

solo, em tubérculos e fertilizantes ricos em fosfato. São fontes de urânio, também, as 

cerâmicas, os vidros coloridos e os produtos domésticos com acetato de uranil. 

Acumula-se nos rins e nos ossos. Fadiga crônica tem sido observada em 

conseqüência do aumento de urânio no organismo. A excreção urinária deve ser 

pesquisada para confirmar a alteração. 

Titânio 

O titânio pode ser observado em concentrações séricas de 30 microgramas 

por litro. Atua inibindo a ação d~. enzimas hidrolíticas e parece estimular o 

crescimento. Em excesso causa quadros de fraqueza. Seu aumento pode ser apenas 

resultante de tratamentos capilares e não há correlação clara entre a taxa de titânio 

encontrada no cabelo e a dos níveis teciduais. Assim, o estudo do cabelo não é 

considerado como indicador da presença de titânio nos níveis teciduais. 

Antimônio 

Na indústria, o antimônio é utilizado em ligas de chumbo, de cobre e de 

estrôncio, que são encontradas em componentes de baterias, tipos de imprensa, na 

fabricação de plásticos, cerâmicas, vidros ou borrachas industriais e em 

medicamentos para a leishmaniose visceral. 

Às vezes, em contaminação industrial, encontra-se associado ao chumbo. 



25 

A intoxicação por antimônio pode causar alteração pulmonar, cardíaca, renal 

e hepática. Atua localmente no epitélio causando náuseas, salivação, secreção 

brônquica. Produz sinais e sintomas de envenenamento semelhantes aos do arsênico, 

mas na prática parece constituir um problema de saúde ocupacional156
• 

Devem ser pesquisados os teores de antimônio na urina e no sangue quando o 

teor desse elemento se mostra aumentado no cabelo. Exames de RX torácico, provas 

de função pulmonar, eletrocardiograma e exames hematológicos podem auxiliar no 

diagnóstico. 

Arsênico 

O arsênico é referido como um contaminante do vinho e é encontrado numa 

variedade de alimentos (carne e aves) e na água potável. Ele está associado a uma 

incidência crescente do câncer cutâneo do ser humano. Estudos epidemiológicos 

mostram que a exposição a este contaminante pode produzir carcinoma pulmonar, 

linfomas e leucemias nos trabalhadores das usinas de cobre, de indústrias químicas 

de arsênico e em fazendeiros expostos a pesticidas que contenham este 

elemento82
'
172

. O ser humano ingere, aproximadamente, de 100 a 200 J..lg de arsênico 

com a água196
. 

Outras fontes de contaminação são inseticidas, fungicidas e uma série de 

produtos comerciais usados como conservantes alimentares212
. 

É bem absorvido pela pele e pelas mucosas. Podem ser observadas irritação 

da pele, de membranas mucosas, danos cromossômicos em linfócitos ou na medula 

óssea e aumento dos eritroblastos. 

São sintomas de contaminação por arsênico: hálito de alho, fadiga, náuseas, 

lesões na pele e na mucosa, áreas de hipopigmentação, queda de cabelo e unhas com 

estrias brancas, dor abdominal, salivação, conjuntivite, bronquite, gengivite4
'
16

• 

Podem ser observadas icterícia, neuropatia periférica77
'
104

, anemia, leucopenia, 

cianose dos dedos67
. O caso mais famoso de contaminação por arsênico é o de 

Napoleão Bonapaf!:e181
• 
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1.6 O contexto histórico: Medicina Ortomolecular 

e a teoria dos Radicais Livres 

O homem busca o elixir da longa vida desde as mais remotas civilizações. 

Através dos tempos sucederam-se prescrições que prometiam longevidade 45
. 

Pesquisas atuais procuram demonstrar alterações decorrentes do 

envelhecimento. Uma das muitas teorias elaboradas é a dos Radicais Livres, 

propostos por Denham Harman. 

Os organismos aeróbicos, num ambiente oxigenado, desenvolvem para sua 

sobrevivência, uma intrincada interação entre produção biológica de espécies 

quimicamente muito reativas, os Radicais Livres, e a possibilidade do organismo 

controlar essas substâncias122
•
45

. 

O aumento e a diminuição do oxigênio interfere nessa reação ocasionando 

profundas alterações bioquímicas61
, que levam à lesão celular ou até à morte do 

organismo. A toxicidade do oxigênio é mencionada em vários estudos63 e o acumulo 

dos produtos metabólicos levam ao envelhecimento150
•
151

•
153

•
160

. 

A função dos Radicais Livres foi estudada entre 1956-74 por Rebeca 

Gerschman e Denham Harman. Gerschman introduziu a idéia de que o oxigênio e a 

toxicidade dos raios-X possuíam um mecanismo molecular comum, centrado na 

geração de produtos de redução parcial do oxigênio66
. 

Rebeca Gerschman, argentina, farmacêutica e bioquímica pela Universidade 

de Buenos Aires, trabalhou com Dr. Bemard Houssay (Prêmio Nobel). Seu artigo 

pioneiro enfatizando o papel biológico dos Radicais Livres de oxigênio foi publicado 

na revista Science, de 7 de maio de 1954, produzindo um verdadeiro tumulto nos 

meios científicos. A Dra. Rebeca Gerschman propôs que tais radicais de oxigênio 

têm um papel preponderante na toxicidade desse elemento, bem como no 

envelhecimento. 

Harman, analisando técnicas de sobrevivência de ratos, demonstrou que a 

suplementação das dietas com antioxidantes aumentava a esperança de vida. Hoje, 

inúmeros processos patológicos são atribuídos à presença dos Radicais Livres no 

organismo. 
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O Dr. Denham Harman, em estudo realizado em 1954 e apresentado em 1956, 

ampliou o conceito relacionando os Radicais Livres à idade e a doenças como 

câncer, arteriosclerose e amiloidose. 

Os trabalhos de Joe M. McCord e Irwin Fridovich, em 1969, demonstraram a 

existência de um antioxidante natural na bioquímica humana. O corpo reconheceria 

sua ação, combatendo especificamente a oxidação intema60
•
61

•
62

•
63

•
64

. 

O oxigênio poderia ser lesivo à membrana celular, atacando moléculas, por 

meiO de reações químicas no meio celular, e partes das células, tais como a 

mitocôndria ou o DNA. Novos ângulos foram então percebidos e outras substâncias 

tais como glutationa, conhecida desde 1920, por meio de publicações de Sir 

Frederick Gowlared Hopknis, foram avaliadas. 

As idéias que embasam teoricamente a Medicina Ortomolecular tomaram 

corpo a partir de 1950, no Canadá e, posteriormente, nos Estados Unidos. Um 

experimento com esquizofrênicos submetidos a vitaminoterapia de forma controlada 

com duplo-cego, foi realizado em 1952118
•
139

•
207

•
65

•
75

. 

Os Drs. Abrahan Hoffer e Humphrey, no Hospital Canadian Terriorial, 

usaram megadoses de vitamina e avaliaram os dados obtidos. Esses pioneiros foram 

seguidos por novos médicos entusiasmados com os resultados80
•
81

. 

O Dr. Abrahan Hoffer utilizava desde 1951, megadoses de vitaminas na 

prática clínica. Desenvolveu, em conjunto com Dr. H. Osmond e com o Dr. J. 

Smythies a hipótese adenocromo de esquizofrenia, pela qual deveria ser tentada a 

diminuição da conversão da adrenalina a adenocromo no corpo humano79
• 

A teoria ortomolecular foi baseada em altas doses de certas vitaminas. Muitos 

médicos a utilizaram: O Dr. Wilfred Shute e Dr. Evan Shute, no Canadá, e o Drs. 

William Kauffmann e Fred Klenner, em Nova Y ork. 

As observações foram compiladas pelo Dr. Linus Pauling que batizou a 

técnica com a palavra ortomolecular e publicou um artigo na Science em 1968, 

Psychiatry Orthomolecular139
. O Dr. Harman tem uma frase célebre relativa às 

vitaminas "por mais anos em nossas vidas e mais vida aos nossos anos"81
. 

A terapia ortomolecular foi apresentada por Hoffer como sendo "ciência e 

arte da saúde com terapia nutricional"80
. Segundo Linus Pauling: "terapia 

ortomolecular consiste na provisão individualizada da concentração ótima de 
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importantes e normais constituintes cerebrais e pode ser o tratamento preferencial 

I d t ta
. ,139 

para a guns oen es men IS . 

A teoria dos Radicais Livres aplicada à esquizofrenia, que foi apresentada por 

Hoffer, Osmond e Smythies, em 1954, como a "adrenochrome hypothesis", foi 

revista em 1967 por Hoffer e Osmond e, em 1981, por Hoffer. "Adenochrome" é um 

subproduto da adrenalina e tem sido considerado por neurocientistas, em pesquisas 

sobre o metabolismo de dopamina, noradrenalina e adrenalina no cérebro79
, como um 

dos fatores da esquizofrenia,. 

Em 1971, os Drs. Pauling,. Hoffer e Humfrey fundaram a Orthomolecular 

Medicai Society. Um pouco depois foi fundado o Linus Pauling Research Center, em 

Palo Alto, Califórnia. Em 1976, cerca de 400 médicos pertenciam à associação e, 

aproximadamente 1 O 000 faziam alguma investigação em medicina nutricional. Em 

1979, o Dr. James Privatera recebeu o primeiro pagamento, por uma terapia 

nutricional, do seguro de saúde. Nessa época, três escolas médicas americanas 

tinham curso de nutrição, mas nenhuma com terapia por vitaminas. A partir de 1990, 

100 escolas médicas passaram a ter cursos de nutrição com ênfase em regras e 

suplementos dietéticos. Hoje, cerca de 50 000 médicos utilizam terapia nutricional e 

têm sido realizadas pesquisas sobre o assunto em número crescente. A partir de 1997, 

a sociedade de Medicina Ortomolecular Americana entrou na internet. 

A interação desses Radicais Livres tem sido correlacionada a grande número 

de estados patológicos, tais como isquemia, inflamação e outros. O oxigênio ativado, 

que é derivado dos Radicais Livres, nos processos patológicos tem sido estudado em 

vários modelos. 

A química dos Radicais Livres data do início do século XX, com a 

observação de uma classe de espécies químicas que atuam na rancidificação de 

gorduras. Inicialmente, acreditou-se que a alta reatividade química e a 

irreversibilidade de algumas reações inviabilizariam a sua existência no ser 

humano45
. Mas as pesquisas tem demonstrado a participação desses elementos na 

patologia humana 151,183,56,49. 

Os Radicais Livres constituem um assunto de investigação recente mas com 

grande impacto na medicina. Para exemplificarmos, temos o óxido nítrico, "a 
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molécula da moda", que é um Radical Livre e está entre os medicamentos mais 

vendidos no mundo sob o nome de Viagra. 

A pesquisa com óxido nítrico resultou em um Prêmio Nobel em 1998 e está 

ligada à pressão arterial e ao sistema imunológico. 

No Brasil a Prof Dra. Ohara Augusto, do Departamento de Bioquímica da 

Universidade de São Paulo, vem desenvolvendo pesquisas na área há cerca de ~O 

anos. Estuda a oxidação biológica presente em doenças degenerativas, infecções, 

inflamações, câncer e até na leishmaniose, que é uma parasitose de incidência alta 

em nosso país e no mundo. 

O Radical Livre é uma molécula de existência independente, isto é, não 

precisa estar ligada à moléculas maiores e tem um número ímpar de elétrons na 

camada de valência. Assim, o Radical Livre tem elétrons não pareadós nos orbitais 

mais externos e pode ganhar ou ceder elétrons, o que o toma pois instável45
. 

A descoberta dos Radicais Livres é do começo do século. Sua química estava 

bem definida na década de 40, mas em 1956 foi formulada a teoria que relacionou os 

Radicais Livres às doenças humanas, como, por exemplo, as moléstias degenerativas 

associadas ao envelhecimento49
. 

Muitas substâncias se enquadram na definição de Radicais Livres, mas as 

principais envolvidas nos processos patogênicos são os ERTO (Espécies Reativas 

Tóxicas do Oxigênio), que constituem: o radical superóxido (02-), o radical hidroxila 

(OK), o radical peróxido de hidrogênio (H202), os radicais alquil (K) e os radicais 

peróxil (ROO} Os radicais alquil e peróxil são produzidos pela reação dos três 

primeiros radicais mencionados45
. 

Os ERTO atuam em doenças que envolvem mecanismos como inflamação, 

trauma, hiperóxia e moléstias degenerativas136
•
150

•
162

•
80

. 

Existem várias situações que favorecem a criação de Radicais Livres. A 

principal fonte externa de radicais livres é a fumaça do cigarro. Uma tragada de 

cigarro eqüivale a uma quantidade incalculável de Radicais Livres. A ação do raio 

ultravioleta na pele, o ar poluído, a ingestão de gorduras, frituras e carne vermelha 

são importantes fontes de Radicais Livres132
•
7

•
122

•
160

•
161

. 

No meio ambiente, os efeitos danosos do oxigênio podem ser percebidos na 

ferrugem, na decomposição e no desgaste de estruturas. 
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Embora o oxigênio seja essencial à vida aeróbica, pois cerca de 98% do 

oxigênio consumido pelo organismo humano é reduzido em nível mitocondrial para 

geração da energia necessária aos processos fisiológicos celulares, paradoxalmente, 

durante essas reações são formados metabólitos altamente reativos, os chamados 

Radicais Livres de oxigênio61
'
62

'
63

'
64

. 

Como já foi dito, Radicais Livres são átomos ou moléculas que contêm um ou 

mais elétrons não pareados em sua órbita externa. Em sistemas biológicos servem 

como receptores ou doadores de elétrons, participando de reações metabólicas, não 

só em processos celulares fisiológicos, mas também em mecanismos de lesão em 

grande número de doenças. Nessas situações, há um desequilíbrio entre a formação 

de agentes oxidantes e a capacidade antioxidante dos tecidos. Os Radicais Livres 

agem sobre os constituintes celulares, provocando peroxidação de membranas 

lipídicas de células e organelas, desnaturação de proteínas e enzimas, dano a ácidos 

nucléicos e polissacarídeos constituintes das membranas basais e do interstício. 

Conseqüentemente, a citotoxicidade determinada pelos Radicais Livres constitui a 

via final de lesão tissular em várias situações139
•
136

•
133

•
122

•
56

•
31

. 

1. 7 Doenças e Radicais Livres 

Os Radicais Livres são moléculas altamente reativas e, podem, por isso, 

reagir com estruturas e substâncias celulares. Acredita-se que essas reações sejam 

"gatilhos" para a origem de diversas doenças. Os Radicais Livres podem combinar

se com o DNA das células, alterando seu código genético e dando origem a uma 

multiplicação celular desordenada. Além disso, há lipoperoxidação em membranas 

celulares e intracelulares, o que influi na troca de cálcio e produz substâncias tóxicas. 

Tais fatos podem então estar envolvidos na produção de câncer101
•
140

•
161

•
183

. 

A reação de Radicais Livres com ácidos graxos pode favorecer o depósito de 

placas ateromatosas nas paredes arteriais, que diminuem a elasticidade do sistema 

vascular, e propiciam a instalação da hipertensão arterial e de outras doenças de 

natureza isquêmica, tanto no nível coronariano quanto no sistema nervoso 

central171
•
178

. 

Há trabalhos que correlacionam hipertensão arterial e antioxidantes. Alguns 

autores associam doenças neurológicas, principalmente as relacionadas a processos 
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degenerativos, como a Doença de Parkinson e a Doença de Alzheimer, que acusam 

melhora com o uso de antioxidantest23,t90,t93,tso,t62,132,t36,139. 

As cataratas, comuns em oftalmologia, que têm seu aparecimento e sua 

evolução relacionados à peroxidação lipídica podem se beneficiar com o uso de 

. "da t 139,150,90 antiOXI n es . 

Alguns estudos ainda indicam melhora da depressão com o uso de 

t . .da tes79,118,2os an IOXI n . 

Os Radicais Livres reagem com um componente do tecido conjuntivo 

articular que é o ácido hialurônico. Essa reação é o início de um processo 

inflamatório local que produz dores e limitação de movimentos. Há estudos 

demonstrando a melhora clínica com o uso de antioxidantes91·80·178·120·139. 

Pacientes diabéticos podem ter baixa concentração plasmática de ácido 

ascórbico. Esse fator predispõe à peroxidação lipídica e à lesão tecidual. Portanto 

haveria um sentido positivo na ingestão da vitamina C139·81·89. 

Existem alguns estudos que relacionam Radicais Livres à menor mobilidade e 

a lesões do DNA de espermatozóides que podem ocasionar malformações genéticas. 

Os Radicais Livres atuam também no envelhecimento celular porque ao 

reagir com a membrana celular produzem aí a conformação antigênica de uma célula 

velha, o que constitui um sinal para sua destruição pelo sistema imunológico. Com a 

idade, a competência imunológica diminui e algumas células velhas não são 

destruídas, passando a funcionar inadequadamente, ocasionando uma disfunção e 

uma alteração do conjunto tecido-orgão-organismo122·45·101·140. 

Na avaliação de Radicais Livres são usados métodos de medição baseados em 

espectometria de ressonância eletrônica de "spin" e em ressonância paramagnética 

eletrônica. Também é possível dosar substâncias relacionadas à lipoperoxidação 

(aldeído malônico e ácido úrico), fazer dosagem de superoxidodismutase ou estudar 

a migração de polimorfonucleares135·90·162. 

A grande maioria das relações químicas que governam os processos celulares 

é regulada por reações enzimáticas31·160·49·63 . 

Em geral as enzimas catalíticas necessitam de um mineral atuando como co

fator para reagir. Assim por exemplo, o zinco e o magnésio são co-fatores em 
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centenas de reações enzimáticas. Elementos tóxicos, por outro lado, podem interferir 

com reações enzimáticas e romper atividades celulares. 

Deficiências de elementos nutricionais constituem uma pandemia na 

sociedade moderna. Numerosos estudos governamentais revelam alterações e 

deficiências minerais na maioria do universo pesquisado. Variações geográficas e 

históricas têm sido pesquisadas70
•
197

'
201

•
205

•
210

•
154

•
23

•
194

•
93

•
37

•
41

. Na própria medicina 

forense, a análise de cabelo é largamente utilizada. 

São inúmeros os trabalhos sobre a acurácia e a eficácia referentes ao teste do 

cabelo, particularmente no que se refere a metais tóxicos. Em 1979, foi publicado um 

estudo com a revisão de 400 pesquisas. O autor concluiu que o "cabelo é bastante 

representativo e de fácil utilização para monitoramento biológico da maioria dos 

metais tóxicos". Também pode ser usado numa perspectiva individual, para avaliar e 

controlar alterações bioquímicas com fins profiláticos ou terapêuticos180
•
46

. 

No anexo D estão os padrões que o mineralograma capilar pode apresentar 

em sua correlação com algumas patologias e no quadro 1 estão apresentadas as 

condições clínicas nas quais os radicais livres podem estar envolvidos. 
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Quadro 1 -Condições clínicas nas quais os Radicais Livres podem estar envolvidos* 

A - Envolvimento de múltiplos orgãos 
Lesão imuno-inflamatória 
Glomerulonefrite (idiopática, membranosa) 
Vasculite (hepatite B, drogas) 
Doenças auto-imunes 
Síndrome de lsquemia-Reperfusão 
Reações induzidas por drogas e toxinas 
Sobrecarga de ferro 
Hemocromatose idiopática 
Sobrecarga de ferro na dieta (vinho tinto) 
Talassemia e outras anemias crônicas 
Deficiências nutricionais 
K washiorkor 
Deficiência de vitamina E 
Álcool 
Lesão por radiação 
Envelhecimento 
Neoplasias 
Amiloidose 
B - Envolvimento orgânico primário 
Pulmões 
Efeito do tabagismo 
Enfisema 
Hiperóxia 
Broncodisplasia pulmonar 
Poluentes atmosféricos 
Síndrome de desconforto respiratório 
Pneumoconiose 
Toxicidade por bleomicina 
Toxicidade por paraquat 

Eritrócitos 
Fenilhidrazina 
Primaquina 
Envenenamento por chumbo 
Fotooxidação da protoporfrrina 
Favismo 
Anemia de Fanconi 
Anormalidades articulares 
Artrite reumatóide 

*Fonte: CROSS (1987) 

Coração e sistema cardiovascular 
Miocardiopatia alcoólica 
Doença Keshan (deficiência de selênio) 
Aterosclerose 
Toxicidade por doxorrubicina 

Rins 
Doença nefrótica antimembrana basal glomerular 
Nefrotoxicidade por aminoglicosídeo 
Nefrotoxicidade por metais pesados 
Rejeição de transplante renal 
Trato gastrointestinal 
Lesão hepática por endotoxina 
Lesão hepática por tetracloreto de carbono 
Ação diabetogênica do aloxano 
Pancreatite induzida por ácido graxo 
Lesões induzidas por drogas antinflamatórias não 
esteróideas 
Cérebro 
Oxigênio hiperbárico 
Neurotoxinas 
Demência senil 
Doença de Parkinson 
Lesão hipertensiva cerebrovascular 
Trauma cerebral 
Lipofuscinoses neuronais ceróides 
Encefalomielite alérgica e outras doenças 
desmielinizantes 
Sobrecarga de alumínio 
A -beta-lipoproteinemia 
Olhos 
Catarata 
Hemorragia ocular 
Lesão degenerativa da retina 
Retinopatia da prematuridade 
Pele 
Radiação solar 
Lesão térmica 
Porfiria 
Dermatite de contato 
Fotossensibilidade à tinta 
Síndrome de Bloom 

BIBLIOTECA 1 CIR 
FACULDADE (X S.õ.UCL ilÚBLICA 
UNIVERSIDADE OE:. SÃO PAULO 

,_ 
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1.8 A concepção da pesquisa 

O incremento da contaminação ambiental por metais tóxicos62·18·59·71 e uma 

nutrição inadequada na vida moderna, com insuficiências e excessos de minerais, 

toma a mensuração desses valores cada vez mais importante26'10'81 . A análise de 

elementos em material biológico é um dos campos da medicina que mais tem 

d 
48,54,76,73,83,84 

avança o . 

Os primeiros estudos em mineralograma no tecido capilar foram realizados 

nos Estados Unidos. O laboratório Doctor's Data foi o pioneiro em 1969 a 

disponibilizá-lo para os médicos46. A Agência Internacional de Energia Atômica dos 

Estados Unidos desde 1975 analisa os poluentes com métodos nucleares. Em 1977 

um programa especial é criado: Análise de Poluentes no Cabelo Humano, em que o 

indicador de contaminação é a presença dos elementos no cabelo. 

Para compreender como o cabelo retém elementos é fundamental conhecer a 

estrutura do cabelo, seus traços minerais e como suas proteínas são sintetizadas. 

O cabelo é um filamento formado por uma matriz de células vivas, ligadas a 

um foliculo piloso inserido no epitélio (epiderme). O foliculo piloso é um orgão 

minúsculo que contém componentes musculares e glandulares. O cabelo humano é 

formado por proteína (80%), água (15%), lipídios e material inorgânico. O conteúdo 

mineral do cabelo humano é de cerca de 0,25 a 0,95% de material inorgânico. 

Dos 100 000 foliculos, cerca de 10% estão na fase de queda (morte). Na fase 

de crescimento, o foliculo produz 0,2 a~o,5 mm/dia ou 1 em por mês. O crescimento 

do cabelo depende dos vasos sanguíneos e nestes é que são transportados os 

elementos tóxicos, que são incorporados à proteína do cabelo. Assim como os outros 

elementos do corpo, o cabelo é um produto final do metabolismo. 

As concentrações de elementos no cabelo refletem as concentrações de outros 

tecidos corporais73,I8o,Iso,l36. 

Um elemento químico é considerado essencial quando sua carência leva a 

alterações de alguma função bioquímica vital e esse transtorno pode ser corrigido por 

suplementação. É, portanto, necessário à vida. Em geral está presente no interior dos 

tecidos ( ectoderma, mesoderma e endoderma) dos mamíferos, inclusive nos do ser 
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humano. Pode ser quantificado em diferentes níveis de concentração pela técnica de 

espectrofotometria molecular. 

O exame do tecido capilar é um exame de tecido humano, composto de 

células e proteínas que acumulam minerais biológicos e elementos tóxicos em sua 

t t 
58,40,41,83,84,85,178 es ru ura . 

É um tecido que representa uma via de excreção bloqueada, em que o 

elemento a ser excretado é armazenado. É um método de triagem da presença 

orgânica desses metais. 

Foi realizada uma pesqmsa mmuc10sa nos vários bancos de dados 

disponíveis, em bibliotecas especializadas, como a da Cetesb, e mesmo em jornais e 

revistas não indexadas nesses últimos 10 anos, que estão descritos na bibliografia 

complementar. Nessa busca encontramos pesquisas de dosagens de metais pesados 

em animais, plantas, em sedimentos, água e alimentos, mas é raríssimo que a 

pesquisa seja orientada para obtenção de índices de contaminação de metais tóxicos 

no ser humano. Essa ainda é uma metodologia pouco disponível e cara, mas, na 

verdade, essa ausência está mais associada ao pouco diálogo entre a Saúde Pública e 

a Medicina Ortomolecular. (31, Bibliografia anexa). 

No planejamento desta pesquisa buscou-se também informes por meio da 

internet (anexo E). Foram utilizados como fonte a Organização Mundial de Saúde, o · 

Centro Panamericano de Engenharia Sanitária e Ciências do Ambiente, a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, os Centros de Vigilância 

Epidemiológica e Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, o Centro 

de Controle de Intoxicações da Prefeitura de São Paulo e o Grupo de Estudos 

Epidemiológicos em Toxicologia. 

Os dados epidemiológicos sobre intoxicações no Brasil são escassos. No 

anexo E estão descritos alguns sites que corroboram essa afirmação. 

A comparação entre os dados de outros países e os do nosso também não é 

simples. Nesses dados podemos observar a forma com que a saúde pública trata a 

questão da intoxicação por metais no Brasil e no mundo. É bastante diversa do 

recorte que está sendo proposto nesta pesquisa. 

Os programas de vigilância, atendendo a critérios da Organização Mundial de 

Saúde referem-se "à gravidade dos efeitos de uma substância sobre o organismo 
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humano, localização e concentração do agente no ambiente, persistência, 

transformação ambiental e características da população considerada exposta ao 

risco". 

No Brasil a lei Orgânica de Saúde (lei 8 080 de 20.9.80) define que a 

Vigilância Epidemiológica é: "um conjunto de ações que propiciam o conhecimento, 

a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 

condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e 

adotar medidas de prescrição e controle das doenças ou agravos". 

Os profissionais ligados à saúde sabem das dificuldades na obtenção das 

informações. Os dados são coletados de forma dispersa, em vários órgãos, de várias 

maneiras dificultando ou impedindo sua consolidação em bases regionais e 

nacwnats. 

Mas a estrutura de ações de vigilância da saúde ambiental são discutidas 

mundialmente e não é considerada ainda uma questão resolvida. 

A multicausalidade, o parco nível de informação dos efeitos decorrentes dos 

poluentes, o tempo decorrido entre a exposição e a manifestação dos agravos à saúde 

são os itens que constam na pauta dessas discussões. 

Conforme o olhar do pesquisador podemos utilizar metodologias diversas: 

vigilância de agravos específicos, monitoramento de fatores e condições de risco ou 

ainda os conseqüentes agravos à saúde. 

Existem inúmeras estratégias para os níveis de governo obterem informações: 

1. estabelecimento de eventos-sentinela; 

2. vigilância de eventos graves e fatais; 

3. vigilância de indicadores biológicos de exposição; 

4. acompanhamento de determinados agravos através do tempo; 

5. investigação de casos de exposição agúda. 

Portanto, nesse estudo o diálogo entre Saúde Pública e Medicina 

Ortomolecular será o eixo que norteará a abordagem da questão. A idéia é, a partir da 

organização dos resultados obtidos, disponibilizar a informação e estimular novos 

estudos mais profundos e abrangentes. 

As pesquisas durante os últimos 30 anos sugerem uma relação entre a 

concentração de elementos minerais no cabelo e a saúde humana. Esse é um processo 
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complexo relacionado à exposição, absorção e tecido em que se pesqmsam os 

elementos essenciais e tóxicos. Estudos relacionando o estado de equilíbrio mineral e 

as habilidades cognitivas, a doença cardiovascular e o câncer apontam perspectivas 
muito interessantes52,54, 77 ,67, 11 ,20,70,82,28,87 ,8,74, 13. 
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2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

Conforme o conceito emanado na Reunião Especial de Ministros da Saúde 

das Américas, em 1972, no Chile, há a necessidade de entender a moderna 

concepção ecológica de saúde buscando o conhecimento dos seres humanos na sua 

integridade e a harmonia de seu meio interno e externo. Durante as últimas três 

décadas toma corpo a discussão ambiental. Na década de 90 um ciclo de 

conferências mundiais teve como objetivo formalizar compromissos internacionais e 

foi definindo metas para os anos subseqüentes. No Rio de Janeiro, em 1992, a 

temática específica foi a ambiental na Conferência Internacional sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (ECO - 92). A Declaração do Rio e a Agenda 21 

destacaram a pertinência de satisfazer eqüitativamente as necessidades relativas ao 

meio ambiente e desenvolvimento das gerações atuais e futuras. Uma "nova" aliança 

mundial comprometida com a noção de sustentabilidade. Essas são razões suficientes 

para justificar o presente estudo e a pesquisa que tem por objetivos: 

a. Geral: 

Avaliar por meiO do mineral o grama capilar, exame subsidiário muito 

utilizado na Medicina Ortomolecular, se existe e em que proporção ocorre a 

contaminação por metais tóxicos em um grupo de indivíduos residentes na cidade de 

São Paulo. 

b. Específicos: 

• Estabelecer possíveis relações de causalidade entre contaminação por 

metais tóxicos com a água consumida, alimentos consumidos, estilos de vida e etc; 

• Avaliar na população objeto da pesquisa a correlação clínica dos sintomas 

com as alterações bioquímicas encontradas nos exames e 

• , Observar a contribuição da Medicina Ortomolecular para a Saúde Pública 

no diagnóstico da situação, no aumento de informação, no tratamento individual do 

caso e nas mudanças de paradigmas. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 A população envolvida na pesquisa 

Um grupo de pessoas, residentes no município de São Paulo, saudável, 

incluindo várias faixas etárias, que durante o mês de maio de 1999 freqüentou um 

consultório médico particular, situado na região sul da cidade, compõe o universo da 

pesquisa. Foram observados 71 indivíduos. O estudo envolveu a coleta e análise do 

tecido capilar, a aplicação de um questionário e a consulta médica. 

3.2 O mineralograma capilar 

Na pesquisa utilizou-se a coleta e a análise do tecido capilar. (anexo A e B) 

O mineralograma capilar é um método laboratorial que permite avaliar 

excesso ou falta de elementos químicos no organismo, por meio de análise de cabelo. 

É utilizado na terapia nutricional. O cabelo é fácil de armazenar, biológicamente 

estável e representa o reflexo das concentrações minerais de nível sistêmico, 

revelando o balanço metabólico no decorrer de um longo período de 
tempo 46,22,137, 180,40,41,85,92,72,73,194,93. 

No início da década de 1990, eram realizados cerca de 250 exames anuais e, 

atualmente, cerca desse mesmo número de exames são solicitados por mês. Os 

exames são solicitados por médicos de consultórios particulares que atuam no campo 

da Medicina Ortomolecular. O paciente geralmente procura o profissional sem 

queixa clínica numa atitude preventiva. 

O exame é associado ao quadro clínico e à anamnese do paciente, permite 

identificar prováveis intoxicações ou até deficiências, como, por exemplo, as 

relacionadas à osteoporose, a diabetes, a arritimias, à depressão, à hipertensão. 

Após a análise do nível de metais tóxicos, é preciso comparar os minerais que 

apresentem concentrações situadas além do limite do intervalo definido pelos desvios 

padrão46
. 

Nesses dados laboratoriais dispomos de dados referentes a sexo, idade, peso, 

altura e grupo étnico da população. Buscaremos os cinco elementos tóxicos que 

isoladamente sejam mais freqüentes, os elementos tóxicos de alterações múltiplas 

associados e com mais do que dois desvios padrão da média 52
. 
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3.2.1 Procedimentos de coleta e análise das amostras 

O exame foi coletado pela autora, segundo procedimento padrão, e 

encaminhado a um laboratório americano, reconhecido como referência na agência 

de proteção ambiental: Environmental Protection Agency. 

O exame mineralógico do cabelo tem um padrão rotineiro de coleta. É 

necessário coletar 0,5 g de região capilar determinada e que é melhor irrigada. 

Podem ser utilizados outros pêlos do corpo ou pêlos pubianos. 

O cabelo da cabeça é coletado próximo à raiz, sendo a amostra de 2 a 3 em de 

comprimento, numa região acima da nuca, com tesoura de aço inoxidável, limpa com 

pano úmido e as mãos são protegidas por luvas. Depois de colhida apropriadamente, 

a amostra é guardada em saco plástico coletor padronizado para não sofrer influência 

externa. 

O padrão ideal definido pelos laboratórios se baseia na pesquisa de população 

considerada saudável, classificada segundo sexo e idade que estabelece uma curva de 

normalidade (Gauss). Cerca de 68% da população saudável se situa dentro de um 

desvio padrão acima ou abaixo da média. De uma forma geral, cerca de 95% da 

população costuma situar-se dentro do intervalo definido pelos dois desvios padrão 

acima e abaixo da média. 

O resultado do exame está subdividido em 4 áreas. Na parte inicial do 

relatório do exame estão os elementos tóxicos, em segundo lugar, os elementos 

nutricionais~ em seguida, os elementos adicionais e uma tabela de proporções a 

serem mantidas num equilíbrio.(anexo B) 

Níveis elevados de chumbo, alumínio, níquel e estanho em pacientes que 

fazem uso constante de tintura são indicadores de contaminação exógena. 

O uso de xampus anticaspa com selênio ou agentes escurecedores, greek 

fórmula com chumbo podem alterar o exame. Nadar em piscinas com algicidas que 

tem cobre também pode afetar esse exame. Anestesia recente é outro fator que altera 

o exame. 

No caso, só foram coletadas amostras de indivíduos que não fizeram tintura 

ou permanente nas últimas 8 semanas anteriores ao exame. As modificações do 

cabelo são demoradas não sendo possível identificar modificações agudas por meio 



41 

deste exame. A periodicidade de sua avaliação seria de no mínimo 3 meses até 12 

meses, dependendo de vários fatores. 

A dosagem dos metais tóxicos é feita por meio da espectrofotometria de 

absorção atômica. É um método largamente usado e aceito por pesquisadores da área 

e aprovado pela Organização Mundial de Saúde (Trace Elements in Human Nutrition 

and Health. WHO. Genebra, 1996). A agência de Proteção Ambiental Americana 

recomenda-o para a determinação de metais tóxicos em seres humanos desde 1980. 

Foi aprovado em 1992 pela Organização Mundial de Saúde para medir a 

intoxicação crônica por metais pesados. A cronicidade da intoxicação não pode ser 

medida através de sangue ou urina. 

3.3 O questionário 

Foi também utilizado um questionário auto-aplicativo, sob a supervisão direta 

da pesquisadora, com o fim de buscar correlações entre os sintomas clínicos e os 

dados laboratoriais. O questionário foi elaborado com base em dois softwares, que 

são usados por vários médicos em consultórios e também pela autora, que possui 

experiência de cerca de três anos no seu emprego com pacientes. (anexo C) 

Os softwares MED. Biomark v 3.0- Avaliação da idade biológica- e o 

MED. Stress- Avaliação do risco de stress- foram desenvolvidos pela CD Soft 

Informática. 

Toda a população estudada passou pelos processos de anamnese e exames 

clínicos. Esses procedimentos foram realizados com o consentimento esclarecido de 

todos os envolvidos, isto é, numa entrevista individual e numa reunião geral onde 

foram discutidas pormenorizadamente todas as fases do projeto. 

Os questionários e os resultados do mineralograma capilar foram codificados 

para que a pesquisadora, por conhecer a população, não incorresse em 

tendências.("Code book" anexo F) 
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3.4 Plano de análise: abordagem descritiva e criação de indicadores 

O objeto que a pesquisa se propõe a estudar pode ser medido, indicando, 

portanto, métodos quantitativos. Uma série de fatores relacionados a ele, entretanto, 

são de natureza qualitativa, e exigiram uma abordagem diferenciada. São fenômenos 

de natureza não métrica. 

A estratégia pretendida foi a de delimitar quadros teóricos de referencias com 

abordagens parciais do todo, buscando uma complexa "malha" de relações 141
• 

O estudo delimitou como objeto a ocorrência da contaminação de metais 

pesados, avaliada por meio do mineralograma capilar, em pessoas residentes no 

município de São Paulo, definindo um espaço, num recorte temporal (maio de 1999). 

Utilizaram-se medidas de variáveis categóricas, numa estatística univariada e 

descritiva. Tentou-se, na seqüência, a redução da dimensionalidade observada com a 

criação e a comparação de vários indicadores. 

As variáveis foram identificadas e codificadas ("Code book" no anexo F). 

São de natureza quantitativa e qualitativa. 

As dosagens obtidas dos elementos químicos do mineralograma capilar e as 

variáveis referentes ao questionário aplicado,. questões 1 a 175, foram usadas para 

esta análise. 

Utilizou-se correlação de Pearson, correlação linear e associação em tabela de 

contingência (x2). 

As muitas variáveis observadas e descritas inicialmente transformaram-se em 

indicadores, por meio da somatória de variáveis correlacionadas. A dispersão da 

informação foi reduzida. Trabalhou-se com oito indicadores que foram 

correlacionados com o evento objeto do estudo e seus fatores de provável relação. 

A confiabilidade do indicador foi medida através do alfa de Crombach. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Caracterização da amostra 

Como foi mencionado, foram observados 71 pacientes residentes em São 

Paulo, de ambos os sexos, sendo 63,4% mulheres e 36,6% homens, conforme mostra 

a tabela 1. 

Tabela 1 -Distribuição da população em estudo por sexo. 

Variável N % 

SEXO 

Feminino 45 63,4 

Masculino 26 36,6 

Total 71 100% 

A idade média da população foi de 40,23 anos (desvio padrão= 11,12) tendo 

variado de 13 até 70 anos conforme a tabela 2. 

O peso médio da amostra foi de 67,65 kg e a altura média foi de 167,59 em 

conforme pode ser apreciado na tabela 2. 

O índice de massa corporal apresentou na amostra um valor de 23,87, com 

erro padrão de 3,44 e uma mediana de 23,94, como demonstrado na tabela 2. 

Tabela 2 - Distribuição da população em estudo por idade, peso, altura e IMC 

Variável 
11 Média I Mediana I Desvio 

'p d -
E~r~ j Mínimo J Máximo 

I ! I a rao, pa rao 1 _l 
Idade (em anos) 140,23 1 40,00 i 11,12 1,32 I 13 I 70 

I 
I 

Peso (em kg) 1 67,65 1 68,00 I 14,52 1,72 I 35 105 

! 167,59 I 
I 

Altura (em em) 167,00 I 10,65 1,26 133 193 

IMC (índice massa 123,87 23,94 
I 

3,44 0,41 15,42 30,76 
corporal) I I 

São pacientes que buscaram consulta médica espontâneamente, em 

consultório particular, para avaliação preventiva, que pertencem às classes 

sócioeconômica A e B e têm um alto grau de escolaridade, segundo a tabela 3. 



Tabela 3 -Nível de escolaridade do paciente até a data da consulta. 

1° grau 
r grau 
universitário incompleto 
universitário completo 
universitário com especialização 
universitário + mestrado I doutorado 
Total 

N % 

1 
6 
4 

32 
15 
l3 
71 

1,4 
8,5 
5,6 

45,1 
21,1 
18,3 

100,0 

Tabela 4 - Distribuição da população segundo o estado civil 

Masculino % Feminino % Total % 

Casado 11 44 12 26,09 33 46,48 
Solteiro 9 36 19 41,30 28 39,44 
Divorciado 5 20 l3 28,26 18 25,35 
Viúvo o o 2 4,35 2 2,82 
Total 25 100 46 100 71 100 

Tabela 5 - Distribuição da etnia, na população estudada segundo o sexo 

Masculino 0/o Feminino % Total % 

Caucasiano 24 92,31 42 93,33 66 92,96 
Negro 1 3,85 2 4,44 3 3,95 
Amarelo 1 3,85 1 2,22 2 2,82 
Total 26 100 45 100 71 100 
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As tabelas 4 e 5 mostram a distribuição do estado civil e a composição étnica 
desta população. As relações de trabalho desta população podem ser observadas nas 
tabelas 6 e 7. 

Tabela 6 - Distribuição da população estudada por posição ocupacional. 

N % 

Independente 31 44,3 
Empregado 16 22,9 
Supervisor 5 7,1 
gerente 6 8,6 
em(!resário 12 17, I 
Total 70 100,0 

* 1 paciente sem informação 
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Tabela 7 - Distribuição profissional da população estudada segundo sexo 

Profissão Masculino % Feminino o;o Total % 

Advogado 1 3,85 1 2,22 2 2,82 
Consultor o o 2 4,44 2 2,82 
Assistente Social o o 1 2,22 1 1,41 
Engenheiro 1 3,85 1 2,22 2 2,82 
Estudante 2 7,69 3 6,67 5 7,04 
Empresário 8 30,76 6 13,33 14 19,72 
Médico Veterinário 1 3,85 o 11,11 1 1,41 
Médico 2 7,69 5 2,22 7 9,86 
Publicitário 1 3,85 1 11,11 2 2,82 
Psicólogo/ 3 11,53 5 2,22 8 11,27 
Psicanalista 
Terapeuta Corporal 1 42,30 2,22 2 2,82 
Enfermeiro o o 1 2,22 1 1,41 
Bibliotecária o o 1 2,22 1 1,41 
Nutricionista o o 1 2,22 1 1,41 
Fisioterapeuta o o 3 6,67 3 4,23 
Cirurgião Dentista o o 1 2,22 1 1,41 
Gerente 3 11,53 2 4,44 5 7,04 
Tradutor o o 1 2,22 1 1,41 
Professor 3 11,53 8 17,70 11 15,49 
Prendas Domésticas o o 1 2,22 1 1,41 
Total 26 100 45 lOO 71 100 

4.2 O questionário 

O questionário aplicado foi subdividido em temas em que se pesquisou 

atitudes, estilos de vida e hábitos. A estrutura do questionário pode ser discriminada 

por meio desta seqüência: 

1. Ingestão de fibras na dieta alimentar (cereais, grãos, frutas). 

2. Ingestão de açúcar. 

3. Ingestão de sal. 

4. Ingestão de água- qualidade e quantidade. 

5. Hábitos. 

6. Exercícios. 

7. Fumo. 

8. Álcool. 

9. Vida sexual. 

10. Vida social. 

11. Personalidade. 
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12. Perfil psicológico. 

13. Estresse. 

14. Ambiente. 

15. Alterações da função mental. 

16. Dados clínicos. 

É preciso ressaltar que a população da amostra buscou espontaneamente uma 

consulta médica preventiva, mas também não era seguida dentro dos cânones da 

Medicina Ortomolecular. Poderíamos defini-la como uma população saudável a 

princípio? Uma população que já incluía entre seus hábitos, por acesso à informação 

disseminada na nossa sociedade, alguns hábitos saudáveis? 

No questionário aplicado, a meta seria conhecer a população da amostra e sua 

relação com os fatores que a literatura disponível aponta como provavelmente 

capazes de diminuir o contato com metais pesados ao longo da vida. Inclui, portanto, 

o que nos congressos de Medicina Ortomolecular vários médicos chamam de "a 

prescrição do bom senso"89
'
15

'
81

. 

A "prescrição do bom senso" é definida por: 

1. Auto cuidado. 

2. Dieta equilibrada (atenção à água, ao açúcar, ao sal e ao álcool). 

3. Exercícios físicos moderados e feitos com regularidade. 

4. Busca do prazer na vida (família, trabalho e lazer). 

5. Combate ao estresse e o gerenciamento das tensões. 

6. Evitar a ingestão e a inalação de metais (fuí:no, ar poluído, alimentos com 

agrotóxicos). 

7. Utilizar antioxidantes (vitaminas, aminoácidos, fitoterápicos). 

Alguns dados brasileiros e atuais, pesquisados pela Conab I Simonsen 

Associados e ACNielsen, serão utilizados para comparação com o grupo pesquisado 

e estão disponíveis no anexo E. 

O tradicional "arroz com feijão" brasileiro, citado pela pesquisa em nutrição 

como muito adequado, está sendo. substituído por macarrão (caloria vazia, farinha 

branca e processada, sem muita vitamina ou proteína em sua composição). A causa 

provável é a queda de cerca de 30% no preço médio do macarrão. O consumo de 

macarrão por habitante em 1994 era de 2,9 quilogramas e passou a ser 3,54 
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quilogramas em 1998, gráfico 3, anexo E. Provavelmente o aumento desse consumo 

foi maior nos consumidores de baixa renda (há estudos em andamento testando essa 

hipótese). 

Analisando o gráfico 1, anexo E, verifica-se que o consumo de arroz per 

capita no mesmo período passou de 75,4 quilogramas para 72,3 quilogramas. O 

consumo de feijão, no mesmo período caiu de 21,5 quilogramas per capita para 18,2 

quilogramas. 

O consumo de proteína animal no Brasil na forma de carne de boi tem se 

mantido praticamente estável nos últimos quatro anos gráfico 5, anexo E. 

Houve um aumento do consumo de carne de frango, por causa de seu menor 

preço, até utilizado em manchetes de jornal tendo a figura do Presidente da 

República em destaque gráfico 6, anexo E. 

Observa-se uma diminuição no consumo do leite in natura e do leite em pó 

nos gráficos 7 e 8, no anexo E. 

A ingestão de cereais e grãos, considerada hoje como fator protetor de várias 

patologias, não é muito adequada como pode se observar na tabela 8. Na amostra 

podemos observar uma ingestão de frutas quase que diária em 54,9% da população e 

frutas frescas em 84,5% dos casos, tabelas 9 e 10. 

Tabela 8 - Freqüência de ingestão de cereais e grãos 

N % 

2 ou menos vezes p/semana 25 35,2 
3 a 5 vezes por semana 18 25,4 
6 a 7 vezes por semana 16 22,5 
mais de 1 vez por dia 12 16,9 
Total 71 100,0 

Tabela 9- Freqüência de ingestão de frutas frescas 

N % 

Nunca 4 5,6 
3 a 5 vezes por semana 20 28,2 
6 a 7 vezes por semana 39 54,9 
2 ou menos vezes p/semana 8 11,3 
Total 71 100 o 
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Tabela 1 O - Ingestão de fruta 

N % 

fresca e crua 60 84,5 
fresca em suco ou compota 8 11,3 
sem açucar 
suco com a~úcar 3 4,2 
Total 71 100,0 

Na população aparece a preocupação em evitar excesso de sal, açúcar e 

carboidratos. Aparece também a não substituição de refeições por doces ou supressão 

de refeições, tanto nas questões respondidas quanto na anamnese clínica. 

As tabelas 11, 12, 13, 14 são demonstrativas. 

Tabela 11 - Freqüência de ingestão de carboidratos e açúcar 

Freqüencia de Carboidratos Frutas enlatadas, Açúcar à noite ou 
ingestão por secas, mel com estresse 
semana 

N % N % N % 

menos de 1 vez 2 2,8 44 62,0 21 29,6 
por semana 
1 a 2 vezes por 7 9,9 13 18,3 16 22,5 
semana 

3 a 5 vezes por 25 35,2 11 15,5 20 28,2 
semana 
6 ou mais vezes 37 52,1 3 4,2 14 19,7 
por semana 

Total 71 100 71 100 71 100 

Tabela 12- Ingestão de refrigerantes I creme/ açúcar no café 

raramente ou nunca 
3 a 5 vezes por semana 
1 vez por dia 
várias vezes ao dia 
Total 

* 1 paciente sem informação 

N % 

34 
13 
18 
5 

70 

48,6 
18,6 
25,7 

7,1 
100 o 
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Tabela 13- Substituição de refeições por doces ou pular refeições 

N 0/o 

Menos de 1 vez por 49 70,0 
semana ou nunca 
1 a 3 vezes por semana 15 21,4 
4 a 5 vezes por semana 3 4,3 
6 ou mais vezes por 3 4,3 
semana 
Total 70 100 o 

* 1 paciente sem informação 

Tabela 14- Deixa de fazer refeição (almoço I jantar)? 

N 0/o 

raramente ou nunca 33 46,5 
não mais que 3 refeições 23 32,4 
por semana 
entre 4 a 6 refeições por 10 14,1 
semana 
uma vez por dia 5 7,0 
Total 71 100,0 

Há uma preocupação com ingestão de água diária e com sua qualidade (tabela 

15 e16 ). Nosso corpo é composto de 67 a 75% de água e a célula precisa desta para 

suas funções essenciais. A água mantém nosso equilíbrio interno, sendo necessária a 

tomada de 6 a 8 copos por dia. 

Tabela 15 - Quantidade de água ingerida por dia 

Menos de 2 copos ao dia 
2 a 3 copos ao dia 
4 a 5 copos ao dia 
6 a 8 copos ao dia 
Total 

* 1 paciente sem informação 

N % 

8 
18 
21 
23 
70 

11,4 
25,7 
30,0 
32,9 

100 o 



Tabela 16 - Procedência da água potável 

torneira 
poço ou fonte 
água filtrada 
água mineral 
Total 

N 

1 
3 

29 
38 
71 

% 

1,4 
4,2 

40,8 
53,5 

1000 

50 

No tratamento de água utiliza-se flúor e cloro. Muitos elementos químicos 

tóxicos e metais usados pela indústria e pela agricultura são lançados nos rios e no 

solo, atingindo os lençóis freáticos e as represas. 

A fluoretação interfere na formação do feto humano, na ação de enzimas, na 

formação de úlcera gástrica, na cistite, na enxaqueca e potencializa o acúmulo de 

alumínio, podendo piorar a osteoporose. 

Um mineral é um componente da terra formado por dois ou mais átomos. Na 

forma natural tem uma parte metálica e outra não metálica. Em geral agem aos pares 

daí as bombas de NaK, CaMg, ZnCu .. : no metabolismo humano. 

Os minerais do nosso corpo são tradicionalmente divididos em 4 grupos, a 

saber: 

1. Metais em alta concentração na dieta, isto é, concentração maior do 

que 100 mg por dia. Trata-se de cálcio, magnésio, sódio e potássio. 

2. Elementos com baixa concentração, mas alta importância, tais como 

cromo, ferro, manganês, molibdênio, cobalto, cobre e zinco. 

3. Elementos não metálicos da terra e da atmosfera, que são hidrogênio, 

carbono, níquel, oxigênio, fósforo, enxofre e cloro. 

4. Elementos de baixa concentração e importantes como o selênio e o 

iodo. 

A ingestão excesstva de sal é um fator de risco para várias doenças, 

especificamente para a hipertensão arterial. Na amostra observa-se uma preocupação 

com o excesso de sal nos alimentos. 
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Tabela 17- Acrescenta sal na comida? 

N % 

raramente ou nunca 49 69,0 
Somente algumas vezes e 21 29,6 
depende da comida 
Na maioria das refeições 1,4 
inclusive antes de 
ex~erimentar 

Total 71 100,0 

Tabela 18 - Ingestão de alimentos ricos em sal 

N o/o 

nunca ou menos de 1 vez por 28 39,4 
semana 
2 a 4 vezes por semana 28 39,4 
5 a 7 vezes por semana 12 16,9 
mais de 1 vez ~or dia 3 4,2 
Total 71 100 o 

Tabela 19 - Ingestão de salgados ou codimentados se tiver cansaço ou tensão 

menos de 1 vez por semana 
3 a 5 vezes por semana 

6 a 7 vezes ao dia 
mais de uma vez ao dia 

Total 
* 1 paciente sem informação 

N % 

56 80,0 
li 15,7 
2 2,9 
1 1,4 

70 100,0 

A ingestão de frituras e enlatados tem sido correlacionada, enquanto 

alimentos processados, com nutrição inadequada e que predispõe a uma série de 

agravos à saúde. 

Tabela 20 - Ingestão de frituras e enlatados, maionese e salgado 

Ingestão Frituras Enlatados, maionese e 
salgado 

N % N 0/o 

nunca ou raramente 21 30,0 26 37,1 
Mais de 1 vez por semana 30 42,9 26 37,1 
semanalmente l3 18,6 13 18,6 
diariamente 6 8,6 5 7,1 
Total 70 100,0 70 100 

*I paciente sem informação 
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A ingestão de frituras nunca, raramente ou apenas uma vez por semana ocorre 

em 72,9% da amostra (tabela 20). A ingestão de enlatados, maionese, salgados, 

várias vezes por semana ou diária é de apenas 25,3% dos casos (tabela 20). Essas 

duas questões têm a finalidade de avaliar o consumo de alimentos gordurosos ou 

processados e, como também ocorrem nas entrevistas médicas, aparece como 

"atitude a ser evitada". 

A preocupação com alimentação refletida no hábito de pular refeições, fato 

comum entre os paulistanos, revelou que em 46,5% da amostra a resposta foi 

raramente ou nunca (questão 031, na tabela 14 ). 

O excesso de peso é um fator de risco que tem sido muito discutido 

atualmente. A obesidade tem aumentado sua prevalência mundial e aparece como 

preocupação na amostra. Podemos observar esse fato quando na questão q032 44,9% 

respondem que "não mantêm o peso", apesar de o excesso de peso não ser um grave 

problema nessa população, conforme a tabela peso e IMC médio da amostra (Tabelas 

2, 21 e 44). 

Tabela 21 - Como mantém o peso 

N % 

não mantém 31 44,9 
só faz 4 a 6 refeições completas 3 4,3 
por semana 
refeições reduzidas 15 21,7 
refeições corretas de porções 20 29,0 
reduzidas 
Total 69 1000 

* 2 pacientes sem informação 

O consumo excessivo de açúcar tem sido relacionado com diabetes, cáries 

dentárias e obesidade. O açúcar refinado é utilizado rotineiramente e seu consumo é 

disseminado no mundo moderno. Vários grupos propõe a substituição do açúcar e da 

farinha branca por cereais integrais, vegetais e frutas naturais. É uma mudança na 

qualidade do consumo de carboidratos. Há alguns estudos correlacionando alimentos 

completos como fator de proteção à várias doenças. 
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O consumo de açúcar, no Brasil e em outros países, pode ser observado por 

meio do consumo de biscoitos (gráfico 21 e 22, anexo E) ou de refrigerantes (gráfico 

9 e 1 O, anexo E). 

No Brasil, em 1998, foram consumidos 8 bilhões de litros de refrigerantes 

(guaranás, sodas, colas). O consumo de 51 litros per capita e um faturamento anual 

em tomo de 7 bilhões de dólares demonstram a importância econômica desse 

consumo. 

Na população observada há um consumo de refrigerantes diet, tabela 22, que 

indicaria uma preocupação com "evitar o consumo de açúcar", segundo vários 

depoimentos. 

Tabela 22- Substituição de água por refrigerante diet 

ocasionalmente 
não mais que 2 vezes por dia 
entre 3 e 6 latas por dia 
mais de 7 latas por dia 
Total 

* 4 pacientes sem informação 

N % 

55 
10 

I 
I 

67 

82,I 
14,9 

1,5 
I,5 

100,0 

Tabela 23- Quantidade de xícaras (chá) de café ou chocolate por dia 

N % 

não mais que 2 42 60,9 
2a4 19 27,5 
5a7 6 8,7 
mais de 8 2 2,9 
Total 69 ·1000 

* 2 pacientes sem informação 

Tabela 24 - Quantidade de bebidas cafeínadas por dia 

N % 

o 14 20,0 
1 14 20,0 
2 10 14,3 
3 I5 21,4 
4 ou mais 17 24,3 
Total 70 100 o 

* 1 paciente sem informação 



54 

O consumo excessivo de café costuma ser relatado como fator de risco em 

várias patologias, mas 59,2% da população não usa mais de duas xícaras de café ou 

chocolate ao dia (questão 034, na tabela 23), bem como não são usadas bebidas 

cafeínadas em 54,3% da amostra (questão 134, na tabela 24). 

Algumas pesquisas têm ressaltado o beneficio do uso moderado de café, chá e 

chocolate. Seu excesso prejudica a absorção de uma série de vitaminas e atua como 

excitante, aumentando o estresse da vida moderna. 

Podemos observar a utilização de café, hábito muito peculiar ao brasileiro, e o 

consumo de chocolates nos gráficos 11, 12 e 13 no anexo E referentes ao Brasil. 

Os exercícios físicos, na literatura mundial, são considerados fatores positivos 

na manutenção da saúde. Nas tabelas 25, 26 e 27 observamos uma prática de 

exercícios nesta população razoável mas, muito aquém da sua importância, relatada 

nas entrevistas 

Tabela 25 - Freqüência rotineira de atividade física 

N % 

menos de 1 vez por semana 11 15,5 
1 a 2 vezes por semana 28 39,4 
3 a 5 vezes por semana 19 26,8 
7 ou mais vezes por semana 13 18,3 
Total 71 1000 

Tabela 26- Esportes na rotina diária, por semana 

N % 

1 vez ou menos 19 27,1 
1 vez ou fins de semana 15 21,4 
menos de 2 vezes 9 12,9 
2 a 3 vezes 27 38,6 
Total 70 100 o 

* l paciente sem informação 
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Tabela 27 - nível de atividade no trabalho 

N % 

Leve 48 68,6 
Moderada 17 24,3 
moderada a pesada 3 4,3 
Pesada 2 2,9 
Total 70 100 o 

* 1 paciente sem informação 

Na caracterização da população da amostra deve-se ressaltar a sua busca ativa 

de formas integrais de tratamento à saúde, em que o componente preventivo é 

claramente colocado como objeto no seu discurso, trazido através de anamneses 

clínicas. 

Circunstancialmente é uma amostragem populacional com baixo índice de 

fumantes, alguns ex-fumantes e uma maioria não fumante, o que sabidamente muda 

algumas tendências de saúde, incluindo contaminações de metais, como, por 

exemplo, o cádmio. Esse grupo caracteriza-se como sendo preocupado com o 

tabagismo. Há numerosos "nunca fumei" e vários ex-fumantes, constituindo uma 

amostra de 95,8% de não fumantes (tabela 28 e 29). 

Tabela 28- Consumo diário de cigarros 

N % 

não 68 95,8 
menos de 20 cigarros 2 2,8 
de 21 a 40 cigarros 1 1,4 
Total 71 100 o 

Tabela 29- Exposição ambiental ao fumo 

N % 

nunca 13 ' 18,3 
Vive I trabalha com não fumantes 32 45,1 
convive social com fumantes 
vive ou trabalha com fumantes 17 23,9 
vive e trabalha com fumantes 9 12,7 
Total 71 100 o 
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Na amostra, o consumo de álcool para mudanças de comportamento (sexual, 

sono, apetite ou trabalho) teve 87,3% de respostas "nunca" (tabela 30). O consumo 

de álcool é pequeno e pode ser observado nas tabelas 30 e 31. 

Tabela 30- Uso de álcool ou droga para alterar comportamento 

(sexual, trabalho, sono ou apetite) 

nunca 
semanalmente 
Mais de 1 vez por semana 
diariamente 
Total 

* 2 pacientes sem informação 

N % 

62 
3 
2 
2 

69 

89,9 
4,3 
2,9 
2,9 

100,0 

Tabela 31- Consumo diário de álcool 

N % 

raro, nunca ou menos de 60 cc 57 80,3 
não mais de 60 cc 13 18,3 
3 a 4 copos 1 1,4 

Total 71 100 o 

Tabela 32- Consumo semanal de destilados, vinhos e cervejas 

Oa3 
4a6 
7 a 10 
11 a 14 
15 ou mais 
Total 

Destilados* 

N % 
66 95,7 

1,4 
1,4 
1,4 

69 100 
* 2 pacientes sem informação 

Vinhos 

N % 
65 91,5 

2 2,8 
2 2,8 
1 1,4 
I 1,4 

71 100 

Cerveja* 

N % 
57 82,6 
11 15,9 

1 1,4 

69 100 

O consumo de uísque e vinho no Brasil pode ser observado nos gráficos do 

anexo E, de números 14, 15, 16 e 17, e comparado ao consumo da população 

estudada. 
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O brasileiro em 1998 consumiu em média 33 litros de cerveja, 4,3% acima do 

ano anterior, que é culturalmente considerada uma "paixão nacional,. Ainda é um 

índice menor que o dos alemães, mas que já supera os da Argentina, do Chile ou 

mesmo da França. Representa uma movimentação econômica importante, de cerca 

de 6,6 bilhões de reais no ano de 1999 (gráficos 18 e 19 do anexo E). 

Na comparação com os dados brasileiros podemos observar que a amostra 

não parece ter problemas com o uso excessivo de álcool de qualquer natureza, 

situando-se bem abaixo das médias nacionais. 

Várias pesquisas apontam a satisfação sexual, como fator relacionado à 

prevenção de várias doenças. Há uma nítida diferença nas respostas de homens e 

mulheres. Os homens parece que tendem a responder menos sobre a percepção de 

problemas de sexualidade (tabelas 33,34 e 35). 

Tabela 33 - Vida sexual quanto à satisfação e freqüência 

N o/o 

abstinência não necessariamente 18 25,4 
por opção 
reduzida em ambas 8 11,3 
adequada mais reduzida em 1 15 21,1 
dos aspectos 
adequada 30 42,3 
Total 71 100 o 

Tabela 34 - Sexo parece dar mais problemas do que prazer 

N o/o 

quase nunca 45" 65,2 
ocasional 13 18,8 
_freqüente 7 10,1 
quase sem~re 4 5,8 

Total 69 100 o 
"' 2 pacientes sem informação 

Tabela 35 -Dificuldades sexuais 

N o/o 

não 61 85,9 
sim 10 14,1 
Total 71 100,0 
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As tabelas do anexo G dão idéia das perspectivas e do ritmo de vida no 

trabalho, alguns indicadores indiretos de cansaço ou tensão. Podem evidenciar uma 

sobrecarga para a população da amostra e são melhor observados na criação dos 

indicadores. Não se observaram diferenças estatisticamente significantes na tensão 

entre a população contaminada por metais tóxicos e a população não contaminada. 

Um estudo multicêntrico sobre automedicação na América Latina, realizado 

pela Organização Mundial de Saúde5
, englobando 4 174 questionários nos estados de 

São Paulo e nas cidades de Fortaleza e Belo Horizonte, publicado na Revista de 

Saúde Pública em 1997, nos traz dados muito interessantes. 

Os medicamentos mars solicitados foram analgésicos ( 17,3% ), 

descongestionantes nasais (7,0%), antiinflamatórios/antireumáticos e antinfecciosos 

de uso sistêmico, ambos com 5,6%. A automedicação é prática comum, com 

peculiaridades de cada época e região, fato especialmente preocupante no Brasil. 

Nesta pesquisa 60% da procura correspondeu a medicamentos para o aparelho 

digestivo e para o metabolismo (24%), para o sistema nervoso central (18,2%) e para 

o sistema respiratório (17,7%). As vitaminas aparecem com 5.5% de freqüência. 

Os motivos que levaram à automedicação foram infecção respiratória alta 

(19%), dor de cabeça (12%) e dispepsia/má digestão (7,3%). Agrupados, os sintomas 

dolorosos correspondem à 24,3% dos motivos de busca qe medicamento. 

Neste estudo observa-se que a automedicação é praticada principalmente por 

mulheres, na faixa de 16 a 45 anos, baseada em 51% nas recomendações de pessoas 

leigas e 40% em prescrições anteriores. Os analgésicos são os mais procurados, tanto 

no Brasil como em outros países. 

Pode-se observar, no gráfico 20 do anexo E, o consumo de analgésicos no 

Brasil. Na população observada na pesquisa, de maneira geral, não são altos os 

índices de consumo de medicamentos. 

A utilização de medicamentos para artrite, cefaléia, tensão, alergia, indigestão 

ou controle de apetite teve resposta "raramente" ou "nunca" em 69,6% dos casos 

(tabela 36). É baixo se compararmos com o estudo multicêntrico que foi citado. 
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Tabela 36 - Uso de medicamentos sem receita para artrite, cefaléia, tensão, 

indigestão, alergia ou controle de apetite 

raramente ou nunca 
não mais que 2 vezes por mês 
semanalmente 
diariamente 
Total 

* 2 pacientes sem informação 

N % 

48 
7 

lO 
4 

69 

69,6 
10,1 
14,5 
5,8 

100 o 

A utilização de laxantes ou tranqüilizantes por essa população é baixa 

conforme se observa nas tabelas 37 e 38. 

Tabela 37- Medicação sem receita- uso de laxantes 

raramente ou nunca 
não mais que uma vez por mês 
mais de 2 vezes ao mês 
1 vez por semana ou mais 
Total 

* 1 paciente sem informação 

Tabela 38- Uso de tranqüilizantes 

nunca 
às vezes 
sempre 
Total 

* 4 pacientes sem informação 

N 

61 
3 
3 

67 

N 

53 
4 
8 
s 

70 

% 

75,7 
5,7 

11,4 
7,1 

100 o 

% 

91 
4,5 
4,5 

1000 

A utilização de ervas ou chás é um hábito cultural brasileiro e pode ser 

observado principalmente entre as mulheres da amostra (tabela 39). 



Tabela 39- Ingestão de ervas ou chás sem prescrição 

1 vez por mês ou menos 
1 a 2 vezes por semana 
2 a 3 vezes por mês 
diariamente 
Total 

* 3 pacientes sem informação 

N % 

37 
11 
5 

15 
68 

54,4 
16,2 
7,4 

22,1 
100 o 
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A utilização de vitaminas no Bras i e de cerca de 5,5% é menor do que na 

amostra observada que é de 14,3%, podendo demonstrar um dos motivos que poderia 

ter levado à busca da consulta médica (tabela 40). 

Tabela 40 - Medicação sem receita- vitaminas e sais minerais 

diariamente e sem prescrição 
raro ou nunca 
após recuperação de doença/cirurgia 
diariamente com prescrição médica 
Total 

* 3 _pacientes sem informação 

N % 

10 
44 
4 

12 
70 

14,3 
62,9 

5,7 
17, I 

100,0 

As pessoas que compõe a amostra, durante a anamnese do exame clínico, 

demonstraram que não têm uma preocupação com exames laboratoriais periódicos. 

No questionário, os dados laboratoriais aceitos como respostas seriam resultados de 

exames realizados nos últimos 60 dias, prévios à consulta médica. 

No caso da glicemia de jejum isso significou 62% de exames normais e 38% 

sem resultados. O colesterol aparece com poucas respostas consistentes e não foi 

considerado (questões 092 e 093). O dado referido de colesterol aumentado não 

aparece com grande prevalência para a população estudada (questão 125). 

A população pesquisada não tem hábito de fazer exames médicos periódicos 

como pode ser observado na tabela 41 ( check-up ). A hipertensão arterial ou a 

hipercolesterolemia, conforme as tabelas 42 e 43 tem baixa prevalência. 



Tabela 41 -Número de anos desde o último check-up 

o 
l 
2 
3 
4 ou mais 
Total 

* 4 pacientes sem informação 

Tabela 42- Pressão sanguínea declarada 

muito baixa 
baixa 
normal 
alta 
Total 

* 4 pacientes sem informação 

Tabela 43 - Colesterol referido 

180 
180 a 200 
201 a 255 
226 a 250 
251 ou mais 
Total 

* 21 pacientes sem informação 

N 

24 
16 
10 
5 

12 
67 

N 

3 
16 
47 

1 
67 

N 

26 
14 
5 
1 
4 

50 

0/o 

35,8 
23,9 
14,9 
7,5 

17,9 
100 o 

% 

4,5 
23,9 
70,1 

1,5 
100 o 

% 

52,0 
28,0 
10,0 
2,0 
8,0 

1000 

Tabela 44- Sobrepeso- quilogramas acima de seu peso 

N 0/o 

Oa2 38 53,5 
2a7 17 23,9 
8 a 12 12 16,9 
13 a 17 2 2,8 
18 ou mais 2 2,8 
Total 71 100 o 

61 
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As tabelas seguintes, que buscam identificar alterações da função mental, que 

podem aparecer como sintoma em várias intoxicações por metais, assim como o 

estresse e os padrões de personalidade nesta população, são melhor visualizadas 

quando se constróem os indicadores. Mas não podemos observar alterações 

estatisticamente significantes entre as subamostras de contaminados e não 

contaminados por metais tóxicos (anexo G). 

De maneira geral, essas pessoas trabalham e vtvem em ambientes 

medianamente poluídos, isto é, com trânsito, ruído, fumaça de São Paulo, mas seu 

contato com produtos claramente perigosos ou fábricas não é nitidamente observável 

nesta abordagem. 

No interrogatório clínico e nas respostas ao questionário foi possível observar 

a pressão da vida e do trabalho. As tabelas e os indicadores construídos a partir dos 

dados demonstraram um padrão tensional atingindo de uma maneira quase 

homogênea toda a população observada. 

4.3 O mineralograma capilar 

Na literatura reconhecidamente os fatores que afetam as quantidades dos 

minerais são: idade, sexo, história médica, dieta familiar, religião, ambiente local 

quanto a ar, água e comida; a presença de elementos antagônicos na comida, dia e 

hora do exame, tratamentos e técnicas de análise. 

Poderíamos descrever a função orgânica dos minerais como: componentes de 

enzimas, de hormônios. São essenciais para os impulsos nervosos, as composições 

óssea e dental e o transporte de oxigênio. 

Os metais pesados são elementos químicos que apresentam número atômico 

superior: a 22. Podem ser definidos também pela propriedade de serem precipitados 

por sulfeto. 

Os minerais pesados não têm efeito sob o organismo, formam radicais livres e 

por efeito cumulativo levam a processos degenerativos: cádmio, alumínio, mercúrio, 

e outros. 

O exame do cabelo é considerado um indicador do que acontece no 

organismo relativo à minerais e aos metais. 
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O bom desempenho do nosso orgamsmo depende de uma dinâmica de 

reações químicas que governam os processos celulares. São enzimas em conjunto 

com seus catalisadores que atuam nesses processos minerais e em certos elementos 

tóxicos; podem alterar a atividade celular. A falta ou o excesso de um mineral, 

elemento nutricional básico, é fundamental na determinação da saúde das pessoas. É 

um tema que tem atraído muitos pesquisadores, mas esse não é o ponto central deste 

trabalho. Vamos nos deter nos elementos tóxicos. 

O mineralograma capilar é um exame que tem se tornado bastante conhecido, 

mas também tem gerado muitas controversias. Provavelmente essas controversias 

derivam de sua delicada intrerpretação e posterior conduta diagnóstica. Na presença 

de metais pesados é preciso determinar se tratamos de uma intoxicação real e 

endógena ou se é apenas uma contaminação exógena do cabelo. 

Nesses quase 30 anos, o Laboratório Doctor's Data já fez milhares de exames 

em todo o mundo. A correlação dos resultados dos minerais entre si é processada por 

computador, com informações desses milhares de exames, permitindo identificar as 

possibilidades e probabilidades de uma contaminação ou intoxicação. 

Todos esses elementos podem ser medidos pela análise do mineralograma 

capilar utilizado neste estudo. 

Os metais pesados são contaminantes químicos e em pequena concentração já 

produzem danos à saúde. As estações de tratamento de água convencionais não os 

removem e os tratamentos especiais são caros. Seus padrões são descritos na portaria 

36 do Ministério da Saúde. Sob forma de íons solubilizados, partículas orgânicas em 

suspensão, e depois precipitadas, podem ser absorvidas por organismos vivos. Podem 

atingir ser humano pela água, pelo ar, por sedimentos e através da cadeia alimentar 

por bioacumulação. 

As maiores concentrações são observadas em antmats invertebrados. O 

chumbo e o cádmio acumulam-se em fito e zooplâncton, mas também em aves e 

peixes. 

A remoção de metais pesados pode ser feita por meio da troca iônica, com 

resinas catiônicas na forma de hidrogênio ou forma sólida, mas tem um custo 

bastante elevado. É mais utilizada a precipitação química com hidróxido ou sulfeto 
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metálico. Cada metal tem seu pH para ser precipitado e alguns têm certas 

particularidades. 

Nas tabelas seguintes podemos acompanhar as ocorrências de contaminação 

mais freqüêntes e as contaminações associadas. 

Nesta amostra, cerca de 84,5% da população tem pelo menos um metal tóxico 

acima dos padrões limítrofes da normalidade, conforme tabela 45 e gráfico 1. 

Tabela 45 A contaminação por metais 

Metal N % 

Mercúrio 33 46,5 

Alumínio 24 33,8 

Prata 16 22,5 

Chumbo 13 18,3 

Níquel 12 16,9 

Estanho 11 15,5 

Bismuto 5 7,0 

Cádmio 5 7,0 

Urânio 4 5,6 

Titânio 3 4,2 

Antimônio 2 2,8 

Arsênico 2 2,8 

Berílio o o 
Platina o o 
Tálio o o 
Tório o o 
Total 71 100 



Gráfico 1 - Pacientes contaminados por metais segundo sexo 
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Sua distribuição por sexo pode ser observada na tabela 46 e por média de 

idade na tabela 4 7. 

ASSOCIAÇÃO ENTRE SEXO E CONTAMINAÇÃO DE METAIS 

Tabela 46 -Pacientes contaminados segundo sexo 

SEXO 

Feminino Masculino 

Metais (N=45) (N=26) 

Teste 

Qui-quadrado ou 
Exato de Fisher 

(p} 

Alumínio 33 ,3% I 34,6% 1,000 
---------r----------· .. -····---~---------·-------···-----·----···----·-···----------
Antimônio 0% i 7,7% 0,131 
--------·-r----------------···--·t··--·---------------- .... ---···--·-·-·· .. ·-·---- .. -----.. --
Arsênico __ ____ 0% 1 7, 7% __ o_, 1_3_1 _____ _ 

Bismuto 11 ,1% I 0% 0,151 
--·-----·- ····-··-·---·---- -----···-··-------------··t-·--··----------- ---·-··-···----·-----· 
Cádmio 2,2% 1 15,4% 0,057* 

·------·-·-·····-·-----···-··- ··-··-···-····-····-·-----·-·-··-·-r·------··-·---------·--·-·-·----- ·--··---···--·-···-··--·-···-·--·-··-·-··-·--··-····---
chumbo 17,8% I 19,2% 1,000 

------··-·--···---- --·--··-----·--·------[---·-"'"""_" ______ ......... ____ ----··-··-·-··-··-·----------··---··-·--------
Mercúrio 35,6% I 65,4% 0,029 

-·--·---····--··-···-·---------··--·-----r·-------------------- r---------···-··-------------··-· 
Urânio 2,2% 

1 
11 ,5% O, 136 

Níquel _____ -- 26,7% I 0% ----- 0,003 
--·------------··------------r----------·--·----· -··----··---·--···-··---·------·--···--·--.. ··--

i;~~-~- ----;*--t=- -H~-- ---- -~:~~--- -
Titânio 6, 7% 1 O% 0,294 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE IDADE E CONTAMINAÇÃO POR METAIS 

Tabela 47- Médias de idade dos pacientes segundo contaminação 

Metais Média (EP) l Teste t de Student 

I (p) 

Alumínio 

I Não contaminados (N=4 7) 41,3 (1,6) 0,278 
I 

Contaminados (N=24) 38,2 (2,3) I ---
Chumbo I 

Não contaminados (N=58) 40,6 (1,4) 0,513 

Contaminados (N=I3) 38,4 (3,8) 

Mercúrio I 
I 

Não contaminados (N=38) 40,2 (1,9) I 0,990 

Contaminados (N=33) 40,2 (1,8) 'I 
Níquel ! 

! 
Não contaminados (N=59) 40,2 (1,5) 0,993 

Contaminados (N=l2) 40,3 (2,2) 
' 

Prata I 
Não contaminados (N=55) 40,6 (1,5) I 0,602 

Contaminados (N= 16) 38,9 (3,1) I 
Estanho 

I 
Não contaminados (N=60) 39,2 (1,5) I 0,074 

I 
Contaminados (N= 11) 45,7 (2,2) I 

I 

TOTAL (todos os metais) 

Não contaminados (N=11) 42,4 (3,7) 0,492 

Contaminados (N=60) 39,8 (1,4) 



ASSOCIAÇÃO ENTRE PESO E CONTAMINAÇÃO POR METAIS 

Tabela 48 :Médias de peso dos pacientes segundo contaminação 

Metais 

Alumínio 

Não contaminados (N=47) 

Contaminados (N=24) 

Chumbo 

Não contaminados (N=58) 

Contaminados (N=13) 

Mercúrio 

Não contaminados (N=38) 

Contaminados (N=33) 

Níquel 

Não contaminados (N=59) 

Contaminados (N=12) 

Média(EP) 

69,7 (2,1) 

63,7 (2,8) 

68,4 (1,9) 

64,5 (3,8) 

63,9 (2,4) 

71,9 (2,4) 

69,3 (2,0) 

59,8 (2,4) 

Teste t de Student 

(p) 

0,099 

0,385 

0,019 

0,005 

---------------------------------------------~---------------

Prata 

Não contaminados (N=55) 

Contaminados (N= 16) 

69,7 (2,1) 

60,6 (2,4) 

0,027 

-------------+---------------~---------------

Estanho 

Não contaminados (N=60) 

Contaminados (N= 11) 

TOTAL (todos os metais) 

Não contaminados (N=11) 

Contaminados (N=60) 

68,7 (2,0) 

62,1 (2,8) 

66,2 (5,0) 

67,9 (1,8) 

0,169 

0,719 
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ASSOCIAÇÃO: NÚMERO DE CONTAMINAÇÕES, IDADE E PESO 

Tabela 49 : Médias de idade dos pacientes segundo n° de contaminações 

N° de contaminações Média(EP) ANOVA 

(p) 

Nenhuma 42,4 (3,7) 

Uma 40,1 (2,2) 0,916 

Duas 39,3 (3,6} 

Três ou mais 39,9 (2,1} 

Tabela 50: Médias de peso dos pacientes segundo n° de contaminações 

No de contaminações Média(EP) ANOVA 

(p) 

Nenhuma 66,2 (5,0) 

Uma 69,2 (3,3) 0,553 

Duas 71,0 (3,5) 

Três ou mais 64,5 (2,7) 

ANÁLISE COMPLEMENTAR: ASSOCIAÇÃO ENTRE PESO E 

CONTAMINAÇÃO DE METAIS SÓ SEXO FEMININO (N=45) 

Tabela·51 :Médias de peso dos pacientes segundo contaminação (feminino) 

Metais 

Mercúrio 

Não contaminados (N=29) 

Contaminados (N=16) 

Níquel 

Não contaminados (N=33) 

Contaminados (N=12) 

Média (EP) 

58,2 (1,8} 

65,8 (2,6} 

61,4 (2,0} 

59,8 (2,4} 
----~-------------

Prata 

Não contaminados (N=30) 

Contaminados (N=15) 

61,7 (2,1} 

59,4(2,2) 

i Teste t de Student 

i (p) 

0,019 

0,654 

0,495 
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ASSOCIAÇÃO: ESCOLARIDADE E CONTAMINAÇÃO DE METAIS 

Tabela 52 : Percentuais de pacientes contaminados segundo escolaridade 

ESCOLARIDADE Teste 

1° E 2° grau I I Univ. completo Univ.compl + Qui-quadrado 

Metais univ. incompl I (N=32) especlpós (p) 
(N=ll) 

I 
/mestr/dout 

(N=26) 

Alumínio 27,3% I 34,4% 35,7% 0,878 

Antimônio 0% 1 3,1% 3,6% 0,824 

Arsênico 0% i 3,1% 3,6% 0,824 I 
i . -

Bismuto 0% i 3,1% 14,3% 0,148 l -
I Cádmio 9,1% 6,3% 7,1% 0,950 

-----· ___j_ 

Chumbo 36,4% I 15,6% 14,3% 0,240 
--- -+-
Mercúrio 45,5% I 37,5% 57,1% 0,313 
----- r Urânio 9,1% 0% 10,7% 0,172 

Níquel 27,3% I 15,6% 14,3% 0,602 

Prata 27,3% I 21,9% 21,4% 0,919 

Estanho 9,1% I 15,6% 17,9% 0,793 

Titânio 9,1% I 3,1% 3,6% 0,681 I 

Tabela 53-Percentuais de pacientes segundo o número de contaminação, sexo 

SEXO Teste 
i 

Qui-quadrado Contaminação Feminino 
i 

Masculino I ou Exato de 
(N=45) 

I 
(N=26) Fisher 

(p) 

Contaminados 84,4% 
i 

84,6% 1,000 I (pelo menos 1 metal) 
I -

No de contaminações I 
I 

Nenhuma 15,6% 
I 

15,4% I 
Uma 31,1% I 38,5% 0,922 

Duas 20,0% I 19,2% 
! 

Três ou mais 33,3% 
i 

26,9% I 



Gráfico 2- Números de contaminação por metais, segundo sexo 
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4.4 Os Indicadores 

4.4.1 Análise dos indicadores 
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As variáveis referentes ao questionário aplicado, questões 1 a 175, foram 

usadas para esta análise. O primeiro passo foi criar indicadores agrupando questões 

relacionadas à um mesmo aspecto tendo em vista que o número de variáveis era 

muito grande e muitas delas eram correlacionadas. Cada indicador corresponde à 

soma de um grupo de variáveis e representa um escore cuja variação depende da 

resposta dada a cada questão 137
• 

4.4.1.1 Análise de consistência 

Para verificar se as variáveis consideradas eram adequadas para medir esses 

indicadores fizemos uma análise de consistência. A análise foi feita considerando 

dois critérios: 



71 

• A correlação de cada questão com as demais. 

• O efeito da retirada da questão na confiabilidade (medida pelo alfa de 

Crombach). 

O alfa de Crombach pode ser interpretado como uma correlação entre a escala 

utilizada e todas as possíveis escalas que poderiam ser construídas com o mesmo 

número de questões (universo hipotético). Ou seja, esse valor deve ser interpretado 

como um coeficiente de correlação que indica um ajuste da confiabilidade da escala, 

isto é, varia entre O e 1 e, quanto maior esse valor, melhor a confiabilidade. 

Na etapa inicial foram feitos alguns agrupamentos e excluídas algumas 

variáveis. Após vários processamentos, chegamos a oito indicadores finais: 

Tabela 54- Relação entre indicador, confiabilidade e variação 

Indicador Confiabilidade (a.) Variação do escore 

11- Tensão 0,8845 O a 79 

12 - Ocorrências de tensão 0,5496 O a 15 

I3 - Consumos relacionados ao trabalho 0,6531 O a28 

14- Psicológico (aspectos positivos) 0,6312 Oa9 

15 -Fibras 0,5978 2a8 

16 - Exercícios 0,7728 3 a 12 

17 - Meio ambiente 0,5519 6 a24 

18 - Função mental alterada 0,7769 9a27 

As questões pertencentes a cada indicador são descritas no anexo G. 

4.4.1.2 Associação entre indicadores e contaminação de metais 

Para avaliar se existe associação entre os indicadores e a contaminação de 

metais, comparamos os resultados médios obtidos pelos dois grupos de pacientes, o 

dos contaminados e o dos não contaminados. Isso foi feito para cada metal e para 

todos os metais em conjunto. Como os indicadores correspondem a variáveis 

discretas e têm pouca variabilidade. A utilização do teste t de Student, que seria 

adequada para comparar duas médias, fica comprometida, pois esse teste parte da 

premissa de que as variáveis apresentem uma distribuição Normal. A violação dessa 
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suposição foi comprovada por meio do Teste de Kolmogorov Smirnov (KS), que 

rejeitou a hipótese de normalidade para todos os indicadores, exceto o Il(Tensão) 

(p = 0,190i00
. 

Portanto, como alternativa ao teste t de Student foi utilizado o teste de Mann

Whitney, que é um teste não paramétrico adequado para comparar duas médias sem 

que seja necessário supor distribuições176
. 

As estatísticas descritivas referentes às novas variáveis (indicadores) podem 

ser vistas a seguir. É interessante observar no indicador li-Tensão que apesar de 

teoricamente variarem de O a 79, os valores mínimo e máximo observados indicam 

que, para esta amostra de pacientes, a variação é menor. 

Tabela 55- Estatísticas descritivas 

! i 
Variável Média 1 Mediana ! 

I I 
J I 

Desvio 
Padrão 

I Mínimo I Máximo 
' I 

I I 
11 -Tensão 36,0 I 35 ! 11,3 I 14 L 60 

12- Ocorrências_d_e_t--en-s-ão---t--3-,6-~-3--~-2-, 1--~-o-=--=-~--10 __ 

15 13 - Consumos relacionados 4, 7 !
1
;,! 4 

1

1

1 

3,9 I O I 
ao trabalho i i 
--------------;-----;----~~------~---~------

14- Psicológico (aspectos 2,6 ~~--- 2 

1

1 1,9 ~~- O I 9 
~~w~ I 
15 -Fibras 55 111 , 6 1,7 2 8 

16 -Exercícios 6,8 1 6 1 2,8 1 3 1 12 

17 - Meio ambiente 15,6, 1 16 J 3,1 1 1 1 22 

18 - Função mental alterada 15,6 1 15 l 3,5 1 10 1 25 

Os resultados dos testes são apresentados nas Tabelas de 57 a 64 . Foram 

encontradas diferenças significativas apenas em relação aos consumos relacionados 

ao trabalho e aos aspectos psicológicos positivos. 

Consumos relacionados ao trabalho 

Pacientes contaminados por MERCÚRIO tendem a apresentar um resultado 

médio maior do que os não contaminados (3,5 contra 6,1, p = 0,006). Por outro lado, 

os pacientes contaminados'por PRATA apresentaram resultado menor (2,9 contra 5,2 

dos não contaminados, p = 0,012). 
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Aspectos psicológicos positivos 

Pacientes contaminados por NÍQUEL apresentaram um número médio de 

características positivas maior ( 4,0 contra 2,3, p = 0,0 17). Isso poderia estar 

relacionado ao fato de que todos os pacientes contaminados por níquel são mulheres. 

Entretanto não verificamos associação entre o resultado e sexo (p = 0,364). 

Tabela 56-Resultados médios de tensão dos pacientes segundo contaminação 

Metais Média(EP) Teste Mann-Whitney 

(p) 

Mercúrio i 
I 

Não contaminados (N=38) 34,0 (I,8) 
I 

0,134 i 
I 

Contaminados (N=33} 38,4 (2,0) 
I 
I 

! 
Alumínio l 

Não contaminados (N=4 7) 36,5 (I,6) I 0,45I 
I 

Contaminados (N=24} 35, I (2,3) t 

I 
Prata I 

I 

Não contaminados (N=55) 35,6 (I,6) I 0,428 

Contaminados (N= I6) 37,6 (2,4) I 
Chumbo i 

I Não contaminados (N=58) 36,7 (1,6} 0,422 I 

Contaminados (N=I3} 33,2 (I, 7) I 
t 

Níquel 

I Não contaminados (N=59) 36, I (I,5) 0,975 

Contaminados (N=I2) 35,5 (2,9) I 
I 

Estanho 

I Não contaminados (N=60) 36,6 (1,5) 0,360 I 

I 
Contaminados (N=;II) 32,8 (2,6) 

I 

I 
TOTAL (todos os metais) 

I 
I 
I 

Não contaminados (N=II) 35,7 (3,8) 
I 

0,849 

Contaminados (N=60} 36, I (I,4) I 



Tabela 57- Escores médios de ocorrências de tensão dos pacientes 
segundo contaminação 

Metais Média (EP) Teste Mann-Whitney 

(p) 

Mercúrio 

Não contaminados (N=38) 3,5 (0,4) 0,584 

Contaminados (N=33) 3,7 (0,4) 

Alumínio I 
Não contaminados (N=47) 3,6 (0,3) I 0,726 

Contaminados (N=24) 3,6 (0,5) I 
I 

Prata I 
I 

Não contaminados (N=55) 3,7 (0,3) I 0,554 I 
Contaminados (N=16) 3,2 (0,4) I 

Chumbo 
I 

Não contaminados (N=58) 3,7 (0,3) I 0,363 

Contaminados (N=13) 3,2 (0,7) I 
Níquel I 

Não contaminados (N=59) 3,5 (0,3) 
I 
I 0,530 

Contaminados (N=12) 4,0 (0,7) I 
I 
i 

Estanho I 

Não contaminados (N=60) 3,6 (0,3) 0,936 

Contaminados (N= 11) 3,6 (0,7) 

TOTAL (todos os metais) 
I 

Não contaminados (N=11) 3,5 (0,6) 

I 

0,791 

Contaminados (N=60) 3,6 (0,3) 
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Tabela 58 - Escores médios de consumos relacionados ao trabalho 

dos pacientes segundo contaminação 

Metais Média (EP) I 
Teste Mann-Whitney 

! (p) 
I 

Mercúrio 
I 

Não contaminados (N=38) 3,5 (0,5) 0,006 

Contaminados (N=33) 6,1 (0,7) 

~~----------
Alumínio 

Não contaminados (N=47) 4,9 (0,6) ,564 

Contaminados (N=24) 4,3 (0,8) I 
Prata 

! 
Não contaminados (N=55) 5,2 (0,5) 0,012 

Contaminados (N= 16) 2,9 (1,0) I 
I 
! 

Chumbo I Não contaminados (N=58) 4,8 (0,5) 0,787 

l Contaminados (N=13) 4,5 (1,0) 

Níquel ~ 

I 
Não contaminados (N=59) 4,4 (0,5) 0,125 

Contaminados (N=12) 6,2 (1,1) 
--
Estanho I 

I 

Não contaminados (N=60) 4,8 (0,5) 

I 
0,694 

Contaminados (N= 11) 4,0(0,9) 

TOTAL (todos os metais) i 

I 
Não contaminados (N=Il) 3,4(1,1) 0,149 

Contaminados (N=60) 5,0 (0,5) 
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Tabela 59- Escores médios de aspectos positivos psicológicos 

dos pacientes segundo contaminação 

Metais Média (EP) Teste Mann-Whitney 

(p) 

Mercúrio 

Não contaminados (N=38) 2,6 (0,3) 0,935 

Contaminados (N=33) 2,6 (0,3) 

Alumínio 

Não contaminados (N=4 7) 2,4 (0,3) 0,225 

Contaminados (N=24) 3,0 (0,4) 

Prata 

Não contaminados (N=55) 2,7 (0,3) 0,978 

Contaminados (N= 16) 2,5 (0,4) 

Chumbo 

Não contaminados (N=58) 2,4 (0,2) 0,219 

Contaminados (N=13) 3,5 (0,8) 

Níquel 

Não contaminados (N=59) 2,3 (0,2) 0,017 

Contaminados (N=12) 4,0 (0,7) 

Estanho 

Não contaminados (N=60) 2,4 (0,2) 0,075 

Contaminados (N=11) 3,6 (0,7) 

TOTAL (todos os metais) 

Não contaminados (N=11) 2,2 (0,6) 0,384 

Contaminados (N=60) 2,7 (0,3) 
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Tabela 60 - Escores médios de fibras dos pacientes segundo contaminação 

Metais Média (EP) I Teste Mann-Whitney 
I 
I 

I (p) 

Mercúrio 

Não contaminados (N=38) 5,7 (0,3) 0,248 

Contaminados (N=33) 
2,6 (0,3) -l--

Alumínio 

Não contaminados (N=47) 5,5 (0,3) I 0,872 

Contaminados (N=24) 5,6 (0,4) 

I Prata 

Não contaminados (N=55) 5,7 (0,2) I 0,066 I 
\ 

Contaminados (N=16) 4,9 (0,4) I 
-t 

Chumbo i 

I Não contaminados (N=58) 5,5 (0,2) 0,639 

Contaminados (N= 13) 5,7 (0,6) I -
f Níquel 

Não contaminados (N=59) 5,5 (0,2) I 0,938 

Contaminados (N=12) 5,7 (0,4) I 
Estanho I 

I 
Não contaminados (N=60) 5,5 (0,2) I 0,320 I 
Contaminados (N= 11) 6,0 (0,5) I 

I 

TOTAL (todos os metais) 

I Não contaminados (N=11) 6,0 (0,5) 0,365 

Contaminados (N=60) 5,5 (0,2) I 
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Tabela 61 - Escores médios, exercícios dos pacientes segundo contaminação 

I 
I 

Teste Mann-Whitney Metais Média (EP) I 
I (p) 

Mercúrio I 
Não contaminados (N=38) 6,8 (0,4) 

I 

0,803 

Contaminados (N=33) 6,7 (0,5) I 
----- --

I 
-

Alumínio 

Não contaminados (N=47) 6,5 (0,4) 0,163 

Contaminados (N=24) 7,4 (0,6) 

Prata i 
Não contaminados (N=55) 6,7 (0,4) 

I 
0,446 

Contaminados (N=16} 7,1 (0,6) i 
Chumbo I 

I 

Não contaminados (N=58) 6,6 (0,4) 
I 

0,166 

Contaminados (N=13} 7,9 (0,8) l 
I -----

Níquel 
i 
i 
j 

Não contaminados (N=59} 6,8 (0,4) \ 0,951 
I 

Contaminados (N=12} 6,7 (0,8) I 
Estanho i 

Não contaminados (N=60} 6,8 (0,4) I 0,761 l 

Contaminados (N=1 I) 6,6 (0,9} l 
! 

TOTAL (todos os metais) 
i 

I 
Não contaminados (N=11) 7,3 (0,8} I 0,491 

Contaminados (N=60} 6,7 (0,4) I 



Tabela 62 - Escores médios de meio ambiente dos pacientes 

segundo contaminação 

Metais Média (EP) J Teste Mann-Whitney 

I (p) 

Mercúrio I 
Não contaminados (N=38) 15,3 (0,5) l 0,140 I 
Contaminados (N=33) 16,0 (0,6) I - --

Alumínio 
I 
I 

I 
Não contaminados (N=4 7) 15,6 (0,4) ! 0,971 

Contaminados (N=24) 15,6 (0,7) 
I 
I 

Prata I 
Não contaminados (N=55) 15,5 (0,4) I 0,643 

Contaminados (N= 16) 16,1 (0,8) I 
! 

Chumbo 

Não contaminados (N=58) 15,7 (0,4) 0,731 

Contaminados (N=13) 15,2 (0,9) 

Níquel 

Não contaminados (N=59) 15,4 (0,4) 0,197 

Contaminados (N=12) 15,8 (0,9) 

Estanho 

Não contaminados (N=60) 15,5 (0,4) 0,898 

Contaminados (N=l1) 16,2 (1,0) 

TOTAL (todos os metais) 

Não contaminados (N= 11) 14,3 (0,8) 0,078 

Contaminados (N=60) 15,9 (0,4) 
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Tabela 63- Escores médios de função mental alterada dos pacientes 

segundo contaminação 

Metais Média (EP) I Teste Mann-Whitney 

i (p) 

Mercúrio 

Não contaminados (N=38) 15,2 (0,5) 0,353 
i 

Contaminados (N=33) 16,0 (0,6) 

Alumínio 

Não contaminados (N=4 7) 15,7 (0,4) 0,840 

Contaminados (N=24) 15,4 (0,7) 
-- ---
Prata 

Não contaminados (N=55) 15,3 (0,5) 0,175 

Contaminados (N= 16) 16,4 (0,8) 

Chumbo 

Não contaminados (N=58) 15,8 (0,5) 0,382 

Contaminados (N=l3) 14,5 (0,5) 
---- -

Níquel 

Não contaminados (N=59) 15,5 (0,5) 0,589 

Contaminados (N=12) 15,8 (l,O) 

Estanho 

Não contaminados (N=60) 15,7 (0,5) 0,701 

Contaminados (N= 11) 14,9 (0,7) 

TOTAL (todos os metais) 

Não contaminados (N=11) 16,0 (1,2) 0,835 

Contaminados (N=60) 15,5 (0,4) 
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4.5 Comparação com outros resultados 

Os resultados obtidos possibilitam tecer uma série de comentários e uma 

abordagem crítica à luz da bibliografia e da vivência prática. 

Metais tóxicos podem ser um grave problema de Saúde Pública e com 

repercursão de magnitude variável na saúde individual 13
•
2
•
28

•
48

•
76

•
54

•
70

. 

A mensuração de metais tóxicos no cabelo de pessoas aparentemente 

saudáveis e que não têm contato com produtos tóxicos demonstram elevados índices 

de contaminação ambiental51
'
23

'
41

'
40

'
37

. 

Um projeto desenvolvido pelo Centro de Controle de Intoxicações da 

Universidade de Campinas descreve o perfil epidemiológico de ocorrências em Belo 

Horizonte, Campinas, Florianópolis, Londrina, Maringá e Ribeirão Preto durante os 

anos de 1994, 1995 e 1996. As informações foram analisadas incluindo a verificação 

de consistência e validação dos dados. (anexo H) 

Foram atendidos 53 921 ocorrências sendo 50,4% homens; a faixa etária mais 

freqüente foi de um a cinco anos (17,9%) e a principal ocorrência foi intoxicação 

(85,4%) e a grande maioria aguda. 

Os acidentes envolvem 53,5% das ocorrências, seguidos por 23,3% de 

tentativas de suicídio e 11 ,2% ocupacional. 

Cerca de 30% dos agentes eram toxinas ammats (escorpião, aranha, 

himenópteros, cobras e outros), 29,3% medicamentos (benzodiazepinicos, 

barbituricos, anti depressivos tricíclicos, antibacterianos, haloperidol e outros) 8,9% 

produtos de uso doméstico (hipocloreto, soda cáustica, amoníaco, ácidos, detergentes 

e outros) 

A principal via de exposição foi oral em 55,2%, mordida em 27,6% (e ou 

picada), via respiratória 7,6% e 6,6% a cutânea. Houve 15,7% de internações das 

quais 83,3% tiveram alta com cura e 0,5% resultaram em óbitos. 

O ser humano absorve sem perceber uma variada gama de elementos e metais 

tóxicos do ambiente em que vive. 

Inúmeras pesquisas poderiam ser realizadas para observar várias regiões e 

realidades do país, assim como as várias classes sociais, para a detecção da 
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multiplicidade de causas envolvidas. Por meio desse diagnóstico situacional 

poderíamos elaborar metas de um programa preventivo e curativo. 

Vários trabalhos demonstram a presença de metais tóxicos em humanos e os 

relacionam com os índices de industrialização96
•
18

•
40

•
85

•
69

. 

Na cidade de Londrina foi conduzida uma pesquisa em 1997 com 33 

dekasseguis (brasileiros descendentes de japoneses que trabalham no Japão) e com 

80 brasileiros, de várias idades e de ambos os sexos 78
. 

Gráfico 3 - Presença de metais tóxicos em dekasseguis de Londrina 

Confronto de metais tóxicos presentes na 
população de dekasseguis em ralação à mostra de 

população de Londrina e região 

80% -....,...,....._ __ """""""""''!-."~~----~...,..,----..... 
70% -J..:;:;:::..~~-=,;,...:;.-..,:;,..~...=---,;;;;..;,.,;;...-.....,..:.__.:.._...;.:,;.:..,._-1 
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Essa pesquisa produziu o gráfico 3 acima.(Londrina) 

Os maiores níveis de chumbo, alumínio, ferro e berílio foram encontrados 

entre os dekasseguis. Quase metade da população dekassegui apresentou alto teor de 

mercúrio no cabelo e como sintomatologia, a presença de fadiga e estado depressivo. 

Essa depressão dos dekassegui é interpretada por médicos como saudade do 

país de origem, são os chamados home sick. 

O autor lança uma pergunta: "mas os pacientes intoxicados pelo mercúrio tem 

esses sintomas? Será que não deveríamos pesquisar mais metais tóxicos com tantos 

casos de depressão e fadiga?" 

Dados de uma pesquisa em São Luís do Maranhão27 envolvendo uma amostra 

de 254 pessoas, utilizando o mineralograma capilar realizado pelo Doctor' s Data ou 
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pelo Mineral Traces, demonstram que 74,4% apresentam contaminação por metais. 

Os metais mais freqüentes observados estão discriminados no gráfico 4. 

Gráfico 4 - Prevalência da contaminação por metais tóxicos na 

população pesquisada 

Prevalência da contaminaçlo por metais tóxicos na 
populaçlo pesquisada 

J C contaminados C nio contaminados f 

As 189 pessoas contaminadas por metais em relação ao número de metais 

presentes podem ser observadas no gráfico 5. Entre metais os mais contaminantes 

foram: alumínio (43,3%), níquel (23,2%), bário (18,1%), chumbo (14,2%), mercúrio 

(12,2%), arsênico (11 ,8%) e berílio(0,8%). 

Gráfico 5 - Contaminação por metais tóxicos, São Luís do Maranhão 

Desenho de contaminação por metais tóxicos 

AI Ni Ba Pb Hg As Be 
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No gráfico 6 podemos observar a distribuição dos 189 indivíduos 

contaminados por número de metais tóxicos. Destaca-se que apenas 1 metal teve 

50,3% enquanto os outros foram agrupados em seqüência: 2 metais (26,5%), 3 

metais (14,8%), 4 metais (7,4%), 5 metais (1,1%), 6 metais ou mais (0%). 

Gráfico 6 - Distribuição de metais tóxicos em níveis contaminantes 

(São Luís do Maranhão) 
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A população envolvida na pesquisa é oriunda das classes econômicas média e 

alta e buscou espontaneamente atendimento em consultórios particulares. O autor 

cita que é hábito regional acondicionar líquidos em recipientes de alumínio e 

cozinhar em panelas também de alumínio. Há na região uma fábrica de extração de 

alumínio e o pesquisador afirma que não há dados consistentes a respeito da 

quantidade de sulfato de alumínio adicionada ao tratamento da água ser a adequada. 

Nesse estudo os metais chumbo e bário têm níveis medidos compatíveis com 

os dados dos EUA, da Alemanha e com a média nacional. 



Gráfico 7 - Comparação de alguns resultados com análises de outros locais 

Comparação de alguns resultados com análises de 
outros locais 
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No caso do mercúrio os valores são até 12 vezes ma10res do que os 

encontrados nesses locais. O autor observa que poderia haver correlação de 

alimentos pelo alto índice de consumo de peixes e mariscos por essa população, que 

são "excelentes fontes de contaminação". 

No estado de Alagoas foi realizado um estudo, com 458 pacientes de 

consultórios particulares, observando a contaminação por metais em relação ao sexo, 

ao número de metais49 
. O mineralograma capilar foi encaminhado ao laboratório 

Mineral Trace nos Estados Unidos, mas os padrões de normalidade considerados 

foram os do Laboratório Doctor' s Data Inc. 

Tabela 64 - Distribuição de contaminação ou não por metais tóxicos 

(arsênico, cádmio, chumbo, níquel e alumínio) na região de Alagoas - 1992/95 

Pacientes Freqüência o;o 

Contaminados 271 59,2 
Não contaminados 187 40,8 
Total 458 100,00 



Gráfico 8 - Contaminação por metais tóxicos em Alagoas 

Distribuição de contaminação ou não por metais 
tóxicos 

49% 

59% 

I C Contaminados D Não contaminados I 
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O autor enfatizao alto índice de contaminação apesar da região não ser pólo 

industrial, zona de garimpo nem rota de tráfego intenso e apresentar condições 

atmosféricas consideradas boas no que se refere à poluição do ar. Uma hipótese 

plausível levantada pelo autor é a contaminação do solo por agrotóxicos. 

Do total (458 pacientes) a maioria 59,2% está contaminada por um ou mais 

metais tóxicos. A maior incidência foi de alumínio (54,2%) e a menor incidência de 

arsênico (2,6% ). Os pacientes de sexo feminino são os mais atingidos, de maneira 

geral. 

Tabela 65 - Incidência de contaminação por metais tóxicos em ambos os 

sexos (As, Cd, Pb, Hg, Ni, AL) na região de Alagoas- 1992/95- 271 pacientes. 

Metais N % 
As 7 2,6 
Cd 61 22,5 
Pb 129 47,6 
Hg 120 44,3 
Ni 75 27,7 
AI 147 54,2 
Total 539 198,9 



Gráfico 9 - Incidência de contaminação em Alagoas 

Incidência de contamlnaçlo por metais tóxicos em 
ambos os sexos 

As Cd Pb Hg Ni AI 

O alumínio e o mercúrio contaminaria de forma equivalente os dois sexos. 

A incidência múltipla pode ser observada nos gráficos 1 O e 11 

Gráfico 1 O - Incidência de contaminação por metais, por sexo em Alagoas 
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Gráfico 11 - Contaminação por números de metais tóxicos em Alagoas 
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O autor termina com um alerta aos órgãos ambientais pela gravidade das 

contaminações e a relação com doenças degenerativas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO 

O mineralograll}a capilar, utilizado há quase 30 anos, pode identificar uma 

série de elementos químicos presentes em nosso corpo. É um exame que ainda causa 

controvérsia pela dificuldade de interpretação, principalmente no tocante aos 

resultados dos minerais importantes para o equilíbrio corpóreo. 

A utilização do mineralograma capilar na identificação de contaminação por 

metais tóxicos tem despertado menos polêmicas, sendo bem aceito pela comunidade 

científica. Essa foi uma razão que levou a pesquisadora a ater-se a essa parte mais 

específica do exame, no âmbito da Medicina Ortomolecular, da toxicologia e da 

saúde ambiental. 

O aumento da expectativa de vida da população mundial, portanto a 

longevidade, associada ao aumento da incidência e da prevalência das doenças 

crônico-degenerativas, obrigam a procurar respostas. 

As alterações ambientais que aumentam em escala geométrica, assim como o 

cenário anteriormente descrito leva~ à modelos de pesquisa diferenciados. 

A amostra estudada, por ser pequena, não estabeleceu correlações 

estatisticamente significativas entre fatores que a literatura internacional comentada 

tem evidenciado. Provavelmente é um indício de que pesquisas mais amplas e 

abrangentes deveriam ser realizadas. Uma singela contribuição, de uma matriz de 

análise, poderia ser colocada por esta pesquisa. 

A população observada é bastante diferente da população geral. Apresenta 

índices sócio econômicos e educacionais altos, procura consulta médica preventiva e 

está mobilizada para mudanças de atitudes. Além de ter alto poder de consumo e 

buscar ativamente informações referentes à saúde. 

Na amostra encontram-se 84,5% de contaminados e os tipos mais freqüêntes 

de contaminação são: mercúrio, alumínio, prata, chumbo, níquel, estanho inclusive 

com contaminação múltiplas. Evidencia-se a necessidade de estudos populacionais 

mais amplos para avaliarmos a dimensão do problema. 

Mas essa população madura, informada, com profissão e independência 

econômica, apresenta alto índice de contaminação por metais tóxicos. 
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Há muitas pesquisas relacionando-os com distúrbios da afetividade do tipo 

depressão, com aumento da violência, com doenças degenerativas, como Alzheimer, 

câncer e muitas outras. 

Nos vários capítulos buscou-se articular o pensamento da Medicina 

Ortomolecular e o da Saúde Pública por meio de suas semelhanças. Existe um 

diálogo possível e proficuo entre a Medicina Ortomolecular e várias especialidades 

médicas. A Saúde Pública poderia ampliar muito a obtenção dos resultados numa 

convivência com a Medicina Ortomolecular. 

A teoria dos Radicais Livres e a Medicina Ortomolecular, em que pese seus 

altos custos de procedimentos, podem contribuir na promoção, na prevenção, no 

diagnóstico precoce e no tratamento de várias doenças. 

Fica colocada a pergunta: o que ocorre com a população em geral? E quanto à 

populações expostas a riscos específicos de contaminação tais como os catadores de 

lixo, por exemplo, que têm contato com depósitos de baterias que podem conter 

cádmio e chumbo. Qual seria o risco de contaminação a que estão sujeitos? E há 

inúmeros ~mtros exemplos. 

Nesta amostra, que tem no seu futuro mais 30 ou 40 anos conforme índices 

recentes de expectativa de vida, com a bioacumulação de metais tóxicos, que 

doenças poderiam esperar ter? 

A tendência atual é aumentar nossas fontes de risco de contato com metais 

tóxicos. E nossos filhos e netos? Que conseqüências terão os metais depositados em 

rins, pulmões, figados e cérebros a longo prazo? 

Uma ampla pesquisa acerca da contaminação de metais tóxicos na água de 

consumo, nos alimentos, no ar que respiramos poderia responder às questões 

formuladas e indicadas por esta amostra. Por que uma contaminação de metais 

tóxicos tão alta? 
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BRAZILIAN SUBMITTAL FORM 

Nós oferecemos e garantimos 
resultados rápidos e confiáveis, 
excelente serviço e preços justos. 
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~ ELEMENTOS DE CABELO 
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0 CABELO DA CABEÇA (PREFER(VEL) 

0 PELO PÚBICO 

SHAMPOO USUAL? 

0 PERMANENTE 

0 TINGIDO 
0 DESCOLORIDO 

FAX 

ESPECIALIZAÇÃO 
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630.377.8139 
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completo dentro do periodo de 30 
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O principal laboratório 
de referência para análise 
de elementos múltiplos, 
aminoácidos e outras 
análises especia li:adas. 
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P.O. Box 111 
\\ c~t Chicago. IL 60 186·0 111 

Street ·lddress: 
3755 llli nois .\rcnuc 

1. Charl r•. I L 60 1 7~ -2-~20 

COLHA A AMOSTRA DE CABELO 

1. Uma balança de papel está incluida neste kit para auxiliá-lo a colher a quantidade 
adequada de cabelo. Monte·a seguindo as instruções impressas na balança. 

2. Corte amostras de cabelo da parte posterior da cabeça (reja a i/n, troçfio à direita). 
Utilizando tesoura de aço inoxidável, corte cabelo o mais próximo possivel do couro 
cabeludo. O ideal é que pequenas quantidades de cabelo sejam cortadas de 5 ou 6 
áreas na parte posterior da cabeça. 

3. Na medida em que cada pedaço de cabelo é cortado da cabeça, utilize apenas 
2,5 em do cabelo mais próximo do couro cabeludo (crescimento recente). Corte o 
restante e jogue fora. Coloque o cabelo aproveitado na balança. 

4. Continue cortando e colocando este cabelo na balança de papelão até que esta se 
incline. Esta balança é projetada para colher cerca de 0,25 gramas de cabelo. 

5. Etiquete o saco plástico com o nome do paciente, nome do médico e data da coleta. 

6. Coloque o cabelo no saco plástico e lacre. 

800.323.278-~ 

630.377.8 139 
630.587.7860 Fax 
iiJquirics@dot:tors, laLa.coni 
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, HAIR ELEMENTS 1199 

LAB #: 98999-000 I 
PACIENTE: 8. Patient 
sExo: Masculino 
IDADE: 42 

.. 

Within 68'h 

. . 
MÉDICO: T. Brightrnan, M.D. 
Doctor's Data, Inc. 
3755 lllinois Ave. 
St. Charles, IL 60174 

Greater than 95th 

NUTRIENT ELEMENTS . . . 
ELEMENTOS RESULTADC VARIEDADE Porcentagem 
NUTRIENTE pg/g REFERÊNCIA 

Cálcio 112 280-600 
2.5th 16th 50'h 84th 97 .5th 

~~-----r-u~t-~~~~~~==~======~ ~----~----~~ 
r:::;;;.;;.;;.;:.:.,-;------l-~:-"'-----11-----"":-!<--:='"----+······························································································································································ Magnésio 6 30-75 

Sódio 109 20-90 
Potássio 77 9-40 

E--=-.:--:,...-----1--==---+----==----=-:::.----+······························································································································································ 
~-:::7.-=:..::.._----l----,-!~----11------7!<-~---+··························································································'··································································· 

í-;:;-;-----------l--'::-=----11------3-::-'="::----+······························································································································································ Cobre 7 11-28 
Zinco 97 125- ISS 

r.;-~..:._-----l----=':::------11-------=--=-~~=----+······························································································································································ 

Manganês 0.16 0.30-0.75 
!-7,;==--.,..-----j-~.!...,.-----11----?-.;::::-~:__--+······························································································································································ 

Cromo 0.44 0.80- 1.25 
E-:::---"'------1---=:=--t-----'==--.=..:.=-=----+······························································································································································ 

Vanádio 0.010 0.009 - 0.080 
r:::~,...;.;------j-~:.,.=:...----11----::-~!<-~-=-=---+······························································································································································ 

Molibdênio 0.070 0.030 - 0.080 
!-:-:~:-::7.:-:-----l-.;.:;~--ll--~~::--;:..::~--+-····························································································································································· 

Bório 1.80 0.80-2.80 
I-;;--;-;-------J--=:=-"~---1t----"'~::-::.::::-::-"---t···························································'·································································································· 

lodo 0.1 0.3- 1.2 
r-;--'-;-'-:..._-----l--'7~---11---"7-::-.::::.:::-"'---t······························································································································································ 

~:,::,.:..------l-~~--ll----::-~:::...._.;:.:..,---+······························································································································································ Lítio 0.028 0.050-0.120 
Fósforo 134 144-204 

E--=:-:-::-------!--=="---t----=..:==--.=..:.::..=..::...._--+······························································································································································ 

Selênio 0.290 0.950- I. 700 
Estrôncio 

~~~~~~~-~----~-----~----~----~-----~----~-----~-------------------------------------------
~ ·········-·························································.~·························:································································ 

0.36 0.50-4.80 
Enxofre 41000 48000 - 52500 

r;;---;:-------J--:7:~---1t-----:::~::-=~--t······························································································································································ 

OTHER ELEMENTS RATIOS 
ELEMENTOS RESULTADC VARIEDADE Porcentagem VARIEDADE 
ADICIONAL IJg/g REFERÊNCIA Within 95'h I <95th ELEMENTO PROPORÇÃO ESPERADO 

Bário 0.21 0.40-2.50 ...................................................... Ca/Mg 18.7 5-15 
Cobalto >di.OOI 0.020 - 0.045 Ca/P 0.8 2.6-6.1 ...................................................... 
Ferro 8 6- 15 ~--··········································· 

Mg/K 0.1 1.8-5.0 
Germânio 0.008 0.003 - 0.028 ~--················································ Na/K 1.4 1.8-4.0 
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ANEXO C- O QUESTIONÁRIO 

QUESTIONÁRIO 
Indique em suas respostas, aquilo que melhor exprima seu estado atual, para que seja avaliado 
corretamente. 
Responda a todas as questões. 
Nome: Sexo: ____ _ 

ldade: ________ _;Aitura: _________ Peso: ____ _ 

1. Com que freqüência come cereais e 
grãos como: trigo integral, centeio, aveia, 
arroz integral ou pipoca? 

1) D 2 ou menos vezes por semana 

2) D 3 a 5 vezes por semana 

3) D 6 a 7 vezes por semana 

4) D Mais de uma vez ao dia 

2. Com que freqüência come frutas frescas? 
1) D Nunca 

2) D 2 ou menos vezes por semana 

3) D 3 a 5 vezes por semana 

4) D 6 a 7 vezes por semana 

3. Quando come fruta, como é preparada? 

1) D Fresca e crua. 

2) D Fresca em suco ou compota sem 
açúcar. 
3) O Suco adoçado com açúcar. 

4) O Enlatada (em calda) ou congelada com 
açúcar, xarope ou seca. 

4. Com que freqüência come alimentos ricos 
em carboidratos como: pães, croissants, 
bolachas recheadas, biscoitos, doces, bolos, 
etc? 

1) O Menos de uma vez por semana ou 
nunca. 

2) O 1 a 2 vezes por semana. 

3) O 3 a 5 vezes por semana. 

4) O 6 ou mais vezes por semana. 

5. Com que freqüência come frutas 
enlatadas, secas ou mel? 
1) D Menos de uma vez por semana. 

2) D 1 a 2 vezes por semana. 

3) O 3 a 5 vezes por semana. 

4) D 6 ou mais vezes por semana. 

6. Tem desejo forte de doces à noite ou 
quando enfrenta períodos de stress? 
1) O Menos de uma vez por semana. 

2) O 1 a 2 vezes por semana. 

3) O 3 a 5 vezes por semana. 

4) D 6 ou mais vezes por semana. 

7. Com que freqüência toma refrigerantes ou 
coloca creme e açúcar no café? 

1) O Raramente ou nunca. 

2) D 3 a 5 vezes por semana. 

3) O Em torno de uma vez ao dia. 

4) D Várias vezes ao dia. 

8. Com que freqüência pula refeições ou 
substitui por doces? 
1) D Menos de uma vez por semana ou 
nunca. 
2) O 1 a 3 vezes por semana. 

3) O 4 a 5 vezes por semana. 

4) D 6 ou mais vezes por semana. 

9. Com que freqüência percebe perda de 
memória ou confusão aliada por comida? 
1) O Menos de uma vez por semana. 

2) O 1 a 2 vezes por semana. 

3) O 3 ou mais vezes por semana. 

4) O Várias vezes ao dia. 



10. Com que freqüência acrescenta sal na 
comida já pronta? 

1) O Raramente ou nunca. 

2) O Somente algumas vezes e dependendo 
da comida. 

3) O Na maioria das refeições inclusive antes 
de experimentar. 

4) O Em todas as refeições. 

11. Com que freqüência come alimentos 
ricos em sal como: salgadinhos, batatas 
fritas, nozes, pistaches, castanhas de cajú, 
amendoim, bolachas salgadas, pizzas, 
queijos amarelos, etc.? 
1) O Menos de uma vez por semana ou 
nunca. 

2) O 2 a 4 vezes por semana. 

3) O 5 a 7 vezes por semana. 

4) O Mais de uma vez por dia. 

12. Tem hábito de comer alimentos salgados 
ou condimentados quando éstá tenso ou 
cansado? 
1) O Menos de uma vez por semana. 

2) O 3 a 5 vezes por semana. 

3) O 6 a 7 vezes ao dia. 

4) O Mais de uma vez ao dia. 

13. Quanta água bebe? 
1) O Menos de 2 copos ao dia. 

2) O 2 a 3 copos ao dia. 

3) O 4 a 5 copos ao dia. 

4) O 6 a 8 copos ao dia. 

14. Qual a procedência da água que bebe? 

1) O Diretamente da torneira. 

2) O De poço ou fonte similar. 

3) O Água filtrada. 

4) O Água mineral. 

15. Usa suplementação de vitaminas ou sais 
minerais? 

1) O Diariamente e sem prescrição médica. 

2) O Raro ou nunca. 
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3) O Após recuperação de doença ou 
cirurgia. 
4) O Diariamente com prescrição médica. 

, '~, Medicâmentos: 

16. Usa remédio de ervas ou toma chá de 
ervas sem prescrição médica? 
1) O Uma vez por mês ou menos. 

2) O 1 a 2 vezes por semana. 

3) O 2 a 3 vezes por mês. 

4) O Diariamente. 

17. Precisa de laxantes? 

1) O Raramente ou nunca. 

2) O Não mais que uma vez por mês. 

3) O Mais de duas vezes por mês. 

4) O Uma vez por semana ou mais. 

18. Usa remédios que não precisam de 
receita para tratar de: artrite, cefaléia, tensão, 
indigestão, alergia ou para controlar o 
apetite? 
1) O Raramente ou nunca. 

2) O Não mais que duas vezes por mês. 

3) O Semanalmente. 

4) O Diariamente. 

19. Sofre de queda de cabelo, caspa ou 
problemas de pele? 
1) O Nenhuma das alternativas descritas 
acima. 
2) O Uma das alternativas descritas acima. 

3) O 2 a 3 alternativas descritas acima. 

4) O Todas as alternativas descritas acima. 

20. Com que freqüência usa drogas ou alcool 
para alterar o comportamento, melhorar a 
libido e performance sexual, para dormir, 
para melhorar o apetite e render melhor no 
trabalho? 

1) O Nunca. 

2) O Semanalmente. 

3) O Mais de uma vez por semana. 

4) O Diariamente. 



21. Com que freqüência come frituras 
(mandioca, banana, bolinhas de queijo, etc.), 
churrasco, verduras de origem 
desconhecida? 

1) O Nunca ou raramente. 

2) O Não mais de uma vez por semana. 

3) O Semanalmente. 

4) O Diariamente. 

Exercícios:0~1~~,;(, , 

22. Como descreveria o nível de atividade no 
trabalho? 
1) O Atividade leve (serviço burocrático, dona 
de casa ou vendedor de loja). 
2) O Atividade moderada (supervisor ou 
quem trabalha em pé ou anda por 8 horas). 
3) O Moderada a pesada (carteiro, serviço 
de entrega, construtores ou esforço que 
obriga a caminhar mais de 7 km ao dia). 

4) O Atividade pesada (atletas, trabalhos 
braçais, fazendeiro, agricultor). 

23. Com que freqüência faz atividades 
físicas, como andar em lugar de usar o carro 
ou subir escada em lugar do elevador, na sua 
rotina diária? 

1) O Menos de uma vez por semana. 

2) O 1 a 2 vezes por semana. 

3) O 3 a 5 vezes por semana. 

4) O 7 ou mais vezes por semana. 

24. Com que freqüência faz esporte (futebol, 
tênis, bicicleta, natação, basquete, corrida, 
caminhada vigorosa) na sua rotina diária? 

1) O Uma vez por mês ou menos. 

2) O Uma vez por semana ou nos fins de 
semana. 

3) O Menos de duas vezes por semana. 

4) O Duas a três vezes por semana. 

25. Fuma? 
1) O Não. 

2) O Menos de 20 cigarros por dia. 

3) O Mais de 25 cigarros por dia. 

4) O De 21 a 40 cigarros por dia. 
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26. Toma álcool? A referência é para cada 
copo de vinho ou cerveja corresponde 30cc 
de álcool. 
1) O Raramente, nunca ou menos que 60 cc 

(dois copos) por ocasião. 

2) O Não mais de 60 cc (dois copos) por 
dia. 

3) O Entre 90 e 120 cc (três a quatro copos) 
por dia. 

4) O Mais de 150 cc (cinco copos) por dia. 

27. Com que freqüência come alimentos 
enlatados (salsichas. apresuntados, patês, 
atum em óleo, molhos de tomate 
temperados, sopas), molhos e maionese, 
salgados (empadinhas, tortas salgadas 
recheadas, salgadinhos, assados feitos com 
farinha de trigo branca), ou frituras (batatas, 
coxinhas, risoles, pastéis, bifes à milanesa), 
etc? 

1) O Raramente ou nunca. 

2) O Mais de uma vez por semana. 

3) O Várias vezes por semana. 

4) O Diariamente. 

'"Hã6itos~*, ·~~~~&'~~,,; 

28. Como descreveria sua vida sexual quanto 
à freqüência e satisfação? 
1) O Abstinência não necessariamente por 

opção. 
2) O Reduzida em ambas. 

3) O Adequada mas reduzida em um dos 
dois. 

4) O Adequada. 

29. Como descreveria sua vida social? 
1) O Pouco interessante, isolada, sem 

amigos ou parentes. 
2) O Interesses limitados e poucos amigos. 

3) O Interesses ativos, limitados a uma faixa 
social, econômica e de idade. 

4) O Ativa. 

30. Com que freqüência inclui em seus 
exercícios a atividade aeróbica? ( exercício 
para aumentar a capacidade cardio
respiratória pelo período de 20 minutos, 
efetuando desde a rotina de aquecimento de 
15 minutos mais 1 O minutos de atividade de 
esforço e a seguir iniciando o relaxamento)? 



1) O Raramente ou nunca. 

2) O 1 a 2 vezes por semana. 

3) O Menos de 3 vezes por semana. 

4) O 3 a 4 vezes por semana. 

31. Com que freqüência deixa de fazer pelo 
menos uma das refeições diárias ( almoço ou 
jantar)? 

1) O Raramente ou nunca. 

2) O Não mais que 3 refeições por semana. 

3) O Entre 4 e 6 refeições por semana. 

4) O Uma vez ao dia. 

32. Como mantém o peso? (Baixas calorias, 
vitaminas e sais minerais). 

1) O Não mantém. 

2} O Só faz de 4 a 6 refeições completas 
por semana. 

3) O Com refeições reduzidas. 

4) O Com refeições corretas de porções 
reduzidas. 

33. Com que freqüência substitui água por 
refrigerante diet? 
1) O Ocasionalmente 

2) O Não mais de 2 vezes por dia. 

3) O Entre 3 e 6 latas por dia. 

4) O Mais de 7 latas por dia. 

34. Quanto de café ou chocolate toma (em 
xícaras de chá) por dia? 
1) O Não mais que 2. 

2) O 2 a 4 copos por dia. 

3) O 5 a 7 copos por dia. 

4) O Mais de 8 copos por dia. 

Responda Sim, Às vezes ou Não quando for 
o caso: 

35. Fica bravo quando você ou os outros se 
atrasam? 

O) O Não 1) O Às vezes 2) O Sim 

36. Vive no limite e em constante urgência? 

O) O Não 1) O Às vezes 2) O Sim 
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37. Vive em constante pressão: ao falar, 
andar ou comer? 

O) O Não 1) O Às vezes 2) O Sim 

38. Sente que pode fazer mais de uma coisa 
ao mesmo tempo? 

O) O Não 1) O Às vezes 2) O Sim 

39. Quando faz uma coisa pensa em fazer 
outra? 

O) O Não 1) O Às vezes 2) O Sim 

40. É impaciente com os outros? 

O) O Não 1) O Às vezes 2) O Sim 

41. Fica muito irritado quando fica retido no 
trânsito? 
O) O Não 1) O Às vezes 2) O Sim 

42. Fica nervoso e agressivo quando irritado? 

O) O Não 1) O Às vezes 2) O Sim 

43. Odeia ter tempo livre? 
O) O Não 1) O Às vezes 2) O Sim 

44. Acha difícil encontrar tempo livre ou leva 
serviço para casa? 
O) O Não 1) O Às vezes 2) O Sim 

45. Precisa assumir várias responsabilidades 
para sentir-se útil? 

O) O Não 1) ~Às vezes 2) O Sim 

46. Sente que não consegue descansar 
adequadamente? 
O) O Não 1) CJ Às vezes 2) O Sim 

47. Percebe que a vida não é tão alegre 
como sonhou ser? 
O) O Não 1) J Às vezes 2) O Sim 

48. Parece que o mundo anda muito rápido, 
não dando tempo de fazer tudo o que quer? 
O) O Não 1) J Às vezes 2} O Sim 

49. Se sente frustrado pelos resultados dos 
objetivos imediatos? 
O Sim O Às vezes O Não 

50. Tem medo ou está desanimado dos 
projetos futuros? 
O) O Não 1) J Às vezes 2) O Sim 



51. Fica doente com freqüência? 

O) O Não 1) O Às vezes 2) O Sim 

52. Tem medo de envelhecer? 

O) O Não 1) O Às vezes 2) O Sim 

Nivel de Stress:"<'t:' 

Responda Sim ou Não para as ocorrências 
dos últimos 12 meses. 

53. Morte do cônjuge, parente ou filho. 
O) 0 Não 1) 0 Sim 

54. Divórcio ou infidelidade, vítima de 
violência. 

O) 0 Não 1) 0 Sim 

55. Separação, prisão, morte de família. 
O) 0 Não 1) O Sim 

56. Acidente, roubo, doença própria ou 
familiar, falência. 

O) 0 Não 1) O Sim 

57. Gravidez, parto, impotência, perda de 
emprego, aposentadoria. 
O) 0 Não 1) 0 Sim 

58. Problemas financeiros, dívidas, morte de 
amigo. 

O) O Não 1) O Sim 

59. Mudança de emprego, filhos saindo de 
casa, problemas legais. 
O) O Não 1) O Sim 

60. Cônjuge que muda de emprego, 
mudança de residência ou carro, problemas 
no emprego. 

O) O Não 1) 0 Sim 

61. Mudança no hábito de dormir, comer, 
problemas legais mínimos, trânsito, 
empregados, falhas mecânicas, envolvimento 
de amigos em problemas financeiros, droga 
ou saúde. 

O) O Não 1) 0 Sim 
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62. Indique seu meio ambiente: 

1) O Área de polinização ou infestada por 
mofo. 

2) O Moderada poluição. 

3) O Alta poluição 

4) O Nenhuma das opções anteriores. 
63. Com que freqüência se expõe à 
poluição? 
1) O Raramente. 

2) O Ocasionalmente. 

3) O Freqüentemente. 

4) O Diariamente. 

64. Usa ou está em contato com substâncias 
nocivas à saúde como: pesticidas, solventes, 
produtos radioativos, gases ou outros 
produtos químicos? 

1) O Raramente ou nunca. 

2) O Ocasionalmente (uma vez por ano ou 
menos) 

3) O Às vezes ou mais de uma vez por ano. 

4) O Uma vez por semana. 

65. Trabalha ou vive em área de poluição 
sonora? 

1) O Nenhuma. 

2) O Um ou outro. 

3) O Ambos. 

4) O Mais de 45 minutos por vez várias 
vezes ao dia. 

66. Qual a sua exposição ao fumo? 
1) O Nunca. 

2) O Vive e trabalha com não fumantes, mas 
convive socialmente com fumantes. 

3) O Vive ou trabalha com fumantes. 

4) O Vive e trabalha com fumantes. 

67. Com que freqüência se expõe à luz 
ultravioleta, radiação de alta energia 
(geradores, transformadores, ultrasson, TV, 
terminal de computador)? 

1) O Raramente ou nunca. 

2) O Algumas vezes por mês. 

3) O 1 a 3 vezes por semana. 

4) O Freqüente e diário. 



68. Usa produtos de limpeza, inseticidas, 
desodorantes em aerosol? 

1) O Raramente ou nunca. 

2) O Uma vez por semana. 

3) O 2 a 3 vezes por semana. 

4) O Mais de 3 vezes por semana. 

Função Mental:;'"4 

69. Memória: Tem dificuldades para lembrar 
nomes, datas, cidades ou lugar onde colocou 
as coisas? 

1) O Não 2) O Às vezes 3) O Sim 

70. Concentração: Tem dificuldade para 
manter em mente o que está fazendo? 

1) O Não 2) O Às vezes 3) O Sim 

71. Esquece facilmente onde está ou o que 
está fazendo? 

1) O Não 2) O Às vezes 3) O Sim 

72. Sentiu mudanças em seu nível de 
atividade ou se sente facilmente cansado? 

1) O Não 2) O Às vezes 3) O Sim 

73. Demora mais tempo para raciocinar o 
que antes fazia de forma simples e rápida? 

1) O Não 2) O Às vezes 3) O Sim 

74. Tem dificuldade de expressar seus 
pensamentos? 

1) O Não 2) O Às vezes 3) O Sim 

75. Tem dificuldade para ler e escrever? 

1) O Não 2) O Às vezes 3) O Sim 

76. Se irrita ou se impacienta facilmente? 

1) O Não 2) O Às vezes 3) O Sim 

77. Tem estado deprimido ou triste? 

1) O Não 2) O Às vezes 3) O Sim 

78. Pai falecido com menos de 50 anos. 

O) O Não 1) O Sim 
79. Mãe falecida com menos de 55 anos. 

O) 0 Não 1) 0 Sim 
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80. Pai vivo ou falecido com mais de 70 
anos. 

O) O Sim 1) O Não 

81. Mãe viva ou falecida com mais de 75 
anos. 

O) O Sim 1) O Não 

82. Pais/Irmãos falecidos por doença grave 
hereditária. 

O) O Não 1) O Sim 

83. Cabelos Brancos: 

1) 0 Até 10% 3) O 50% 

2) o 25% 4) o 100% 

84. lndice de Massa Corporal (peso x altura): 
% acima do normal: 

1) 0 Até 9% 3) O 26-50% 

2) O 10-25% 4) O> de 50% 

85. Calvicie: 

1) O Até 10% 3) O 26-50% 

2) O 11-25% 4) O > de 50% 

86. Pressão Arterial Sistólica: 

1) O Até 160 3) O 201-240 

2) O 161-200 4) O >que 240 

87. Pressão Arterial Distólica: 

1) O Até 90 3) O 121-150 

2) O 91-120 4) O> que 150 

88. Freqüência Cardíaca em Repouso x': 

1) O Até 100 3) O 121-135 

2) O 101-120 4) O> que 135 

89. Freqüência Cardíaca Respiratória em 
Repouso x': 

1) O Até 16 3) O 21-28 

2) O 17-20 4) O >que 28 

90. Freqüência Cardíaca após caminhada de 
120": 

1) O Até 120 3) O 141-160 

2) O 121-140 4) O >que 160 



91. Glicemia em jejum: 

1) 0 Até 110 3) 0 136-160 

2) O 111-135 4) [J >que 160 

92. HDL - Colesterol: 

1) O< que 20 3) O 36-44 

2) O 20-35 4) O> que 45 
93. Relação Colesterol Totai/HDL: 

1) O Até 4 3) O 4.6 - 6.5 

2) O 4.1 - 5.5 4) O > que.6~5 

94. Creatinina: 

1) O Até 1.2 3) 0 2.1 - 3.0 

2) O 1.3-2.0 4) O> que 3.0 

95. Me sinto tenso, ansioso, ou tenho 
turbulências nervosas. 
1) O Nunca 2) O Ás vezes 3) O Sempre 

96. As pessoas no trabalho/casa, percebem 
minha tensão. 

1) O Nunca 2) O Ás vezes 3) O Sempre 

97. Eu bebo/como/fumo em resposta à minha 
tensão. 
1) O Nunca 2) O Ás vezes 3) O Sempre 

98. Não consigo me desligar, mesmo à noite 
ou fins de semana. 
1) O Nunca 2) O Ás vezes 3) O Sempre 

99. Tenho dificuldades de concentração, 
preocupado com outras coisas. 
1) O Nunca 2) O Ás vezes 3) O Sempre 

100. Tomo tranqüilizantes (ou outras drogas), 
para relaxar. 

1) O Nunca 2) O Ás vezes 3) O Sempre 

~ ,JoêorrêrlciãSlêles.'tens"ão·'nõsrór """"""'li' · 
,.~,.·;;;t:tMt«f,~mêses:''•"Ji!~· . 

101. O Morte do Cônjuge. 

102. O Morte de familiar próximo. 

1 03. O Separação matrimonial. 

104. [J Problemas policiais. 

105. O Doença/acidente pessoal. 

106. O Casamento. 

107. O Despedido do emprego. 

1 08. O Reconciliação matrimonial. 

1 09. O Aposentadoria. 

11 O. O Maternidade ou paternidade. 

111. O Dificuldades sexuais. 

112. O Reajustamento nos negócios. 

113. O Mudança de situação financeira. 
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114. O Hipotéca/empréstimo para compra 
volumosa. 
115. O Mudança nas responsabilidades no 
trabalho. 

116. O Filho(a) que está abandonando o lar. 

117. O Revisão dos hábitos pessoais. 

118. O Mudança de residência/escola. 

119. O Mudança de hábitos sociais. 

120. O Mudança no hábito de dormir. 

121. Número de anos desde o seu último 
check-up médico. 
0)00 1)01 2)02 3)03 4)04ou+ 

122. Fumante. 
O) 0 Não 

1) O Cachimbo 

2) O Cigarrilha 

3) O Cigarro (15/dia) 

4) O Cigarro (+15/dia) 

123. Quilos acima do seu peso normal 
(sobrepeso). 
O) 0 0-2 1) O 2-7 2) 0 8-12 

3) o 13-17 4) o 18 ou+ 

124. Pressão sangüínea. 

O) O Muito baixa 

1) O Baixa 

2) O Normal 

3) O Alta 

5) O Muito alta 



125. Colesterol. 

O) O- de 180 

1) o 180-200 

2) o 201-255 

3) o 226-250 

4) o 251 ou+ 

126. Tudo que faço deve ser perfeito. 
O) O Quase Nunca 

1) O Ocasional 

2) O Freqüente 

3) O Quase Sempre 

127. Preciso fazer sempre sozinho. 
O) O Quase Nunca 

1) O Ocasional 

2) O Freqüente 

3) O Quase Sempre 

128. Eu me sinto isolado da minha família e 
meus amigos. 

O) O Quase Nunca 

1) O Ocasional 

2) O Freqüente 

3) O Quase Sempre 

129. Preciso estar muito entusiasmado para 
fazer as coisas. 

O) O Quase Nunca 

1) O Ocasional 

2) O Freqüente 

3) O Quase Sempre 

130. Eu sinto falta de intimidade com as 
pessoas que me cercam. 
O) O Quase Nunca 

1) O Ocasional 

2) O Freqüente 

3) O Quase Sempre 

131. Eu me sinto cada vez mais triste e 
desencantado. 
O) O Quase Nunca 
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1) O Ocasional 

2) O Freqüente 

3) O Quase Sempre 

132. Eu vejo tudo pelo lado negativo. 

O) O Quase Nunca 

1) O Ocasional 

2) O Freqüente 

3) O Quase Sempre 

133. Quantidades de jantares sociais ou 
comerciais por semana. 

0)00 1)01 2)02 3)03 4)04ou+ 

134. Quantidades de bebidas cafeínadas por 
dia. 

0)00 1)01 2)02 3)03 4)04ou+ 

135. Almoços comerciais por semana. 

0)00 1)01 2)02 3)03 4)04ou+ 

136. Viagens comerciais com pernoite por 
mês. 

O) 0 O 1) 0 1 2) 0 2 3) 0 3 4) 0 4 ou + 

137. Números de telefonemas comerciais por 
dia. 

0)00 1)01-5 2)06-10 

3) o 11- 25 4) o 26 ou+ 

138. Drinks por semana: Destilados 
O) 0 0-3 1) 0 4-6 2) 0 7-10 

3)011-14 4)015ou+ 

139. Drinks por semana: Vinhos 

O) O 0-3 1) O 4-6 2) O 7-10 

3) o 11-14 4) o 15 ou + 

140. Drinks por semana: Cerveja 

O) 0 0-3 1) 0 4-6 2) 0 7-10 

3) o 11-14 4) o 15 ou+ 

141. Números de subordinados diretos. 

O) O 0-10 1) O 10-20 2) 0 20-30 

3) o 30-40 4) 040 + 



142. Posição ocupacional. 
O) D Independente. 

1) lJ Empregado. 

2) O Supervisor. 

3) D Gerente. 

4) D Empresário. 

143. Serviço levado para casa. 
O) D Nunca 

1) D Ocasional 

2) O 1 p/semana 

3) D 2 p/semana 

4) O+ vezes 

144. Multas de trânsito no último ano. 

0)00 1)01 2)02 3)03 4)04ou+ 

145. Eu me sinto pressionado a ser bem 
sucedido o tempo todo. 

O) D Quase Nunca 

1) D Ocasional 

2) D Freqüente 

3) D Quase Sempre 

146. Eu esqueço compromissos e coisas 
pessoais. 

O) D Quase Nunca 

1) D Ocasional 

2) O Freqüente 

3) O Quase Sempre 

147. O sexo parece dar mais problemas do 
que prazer. 

O) D Quase Nunca 

1) D Ocasional 

2) D Freqüente 

3) D Quase Sempre 

148. Eu tenho dificuldades para acordar. 
O) D Quase Nunca 

1) O Ocasional 

2) D Freqüente 

3) D Quase Sempre 

149. Eu tenho dificuldades para dormir. 
O) D Quase Nunca 

1) D Ocasional 
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2) D Freqüente 

3) O Quase Sempre 

150. Fico nervoso se alguém atrasa um 
compromisso. 

O) D Quase Nunca 

1) O Ocasional 

2) O Freqüente 

3) D Quase Sempre 

151. Fico nervoso se não consigo chegar 
num compromisso. 
O) D Quase Nunca 

1) D Ocasional 

2) D Freqüente 

3) O Quase Sempre 

•Pemli'~iêõlogiêõ:c;A'CJiétiVôs1auê11'êir .. 
preenchem··seii ,âtual ·estadoidetãniiri'S~~~~ 

152. D Inquieto 164. D Nervoso 

153. O Retraído 165. D Escandaloso 

154. O Divertido 166. O Pacífico 

155. D Triste 167. O Poderoso 

156. D Cooperador 168. D Seguro 

157. D Desgostoso 169. D Sofredor 

158. D Entusiasmado 170. D Infeliz 

159. D Feliz 171. D Anti-social 

160. D Sadio 172. D Perfeito 

161. D Hostil 173. D Amargurado 

162. D Impaciente 17 4. D Perseguido 

163. D Sortudo 175. D Maravilhoso 



ANEXO D-AS ALTERAÇÕES DO MINERALOGRAMA 10 

ALTERAÇÕES NO MINERALOGRAMA 
Zinco, cobre, cloro, sódio, potássio, mercúrio, chumbo Alteração da permeabilidade 
elevados. intestinal 
Vanádio, cromo, selênio baixos. 
Selênio, cromo, vanádio, lítio baixos. Alteração de memória 
Alumínio, ferro, cádmio elevados. 
Zinco baixo. Anemia de Coley 
Zinco baixo. Anemia falciforme 
Chumbo elevado. 
Cobre, ferro baixos. Anemia hipocrõmica 
Zinco alto ou baixo. 
Cobre, ferro baixos. Anemia microcística 

Zinco baixo (pesquisar ácido fólico e vitamina Bl2) Anemia perniciosa 
Magnésio, zinco, ferro, manganês baixos. Anorexia 
Cádmio, chumbo elevados. 
Sódio elevado ou baixo. 
Magnésio baixo. Arritmia cardíaca 
Magnésio, manganês, cobre, cromo, zinco, vanádio, selênio Arteriosclerose 
baixos. 
Sódio e cálcio altos. 
Cálcio elevado. Artrite reumatóide 
Cobre, ferro altos ou baixos. 
Selênio cádmio altos. Artroses 
Sódio, potássio, mercúrio elevados. Asma brônquica 
Magnésio, selênio baixos. 
Cálcio elevado ou baixo. Cãimbras 
Chumbo elevado. 
Magnésio, sódio potássio baixos. 
Zinco, selênio, cádmio elevados. Calvice 
Cobre baixo. 
Molibdênio baixo. Câncer de esôfago 
Níquel cádmio elevados. Câncer de pulmão 
Zinco, cobre elevados. Carcinoma cervical 
Zinco, cobre elevados. Carcinoma de mama 
Selênio baixo. 
Selênio, magnésio baixos. Cardiomiopatia 
Estrôncio, molibdênio baixos. Cáries 
Selênio elevados. 
Selênio, zinco baixos. Catarata 
Cobre, ferro elevados. 
Arsênico, chumbo elevados. Cefaléia 
Zinco, selênio, cromo e magnésio baixos. Cirrose hepática 
Cálcio aumentado ou diminuído. Climatério 
Selênio baixo. 
Ferro elevado. 
Ferro, cobre elevados. Colagenopatias 
Selênio, zinco baixos. 
Magnésio baixo. Confusão mental 
Magnésio, lítio baixos. Crises emocionais de etiologia 
Chumbo, alumínio altos. indefinida 
Cádmio, chumbo, mercúrio elevados. Déficit de memória 
Manganês baixo. 
Selênio, cromo, vanádio baixos. Degeneração macular 
Cromo, zinco, selênio baixos. Demência senil 
Alumínio elevado. 
Magnésio lítio, rubídio baixos. Depressão 



Mercúrio elevado. Dermatites 
Selênio baixo. 
Magnésio baixo. Desorientação 
Sódio elevado. Diabetes 
Selênio elevado ou baixo. 
Cromo vanádio, enxofre, manganês baixos. 
Sódio, potássio, cloro, ferro, selênio, zinco, cobre baixos. Disbioses 
Mercúrio elevado. 
Zinco, cádmio chumbo, alumínio, mercúrio baixos. Disfunção sexual 
Magnésio, manganês, lítio baixos. Disfunções de personalidade 
Chumbo, cobre elevados. 
Alumínio, cádmio, cobre, magnésio elevados. Dislexia 
Alumínio elevado. Disturbios da fala 
Cromo, molibdênio, chumbo, lítio, cobalto, vanádio elevados. Distúrbios de conduta 
Magnésio, potássio, selênio, enxofre baixos. Doença cardiovascular 
Zinco, cobre, ferro, cádmio, bário, cálcio elevados. 
Zinco baixo. Doença de Hodgkin 
Manganês elevado. Doença de Parkinson 
Selênio, zinco baixos. 
Magnésio, cobre, zinco baixos. Doença hepática 
Arsênico elevado. 
Cálcio baixo ou elevado. Doen~a _IJ_eriodontal 
Magnésio, selênio, chumbo, mercúrio, potássio elevados. Doença renal 
Chumbo, mercúrio, alumínio, manganês elevados. Doença do sistema nervoso 
Zinco, cobre, magnésio, selênio, cromo baixos. central 
Cobre, selênio baixos. Doenças desmielizantes 
Chumbo mercúrio ferro altos. 
Sódio, magnésio baixos. Dor precordial 
Cálcio elevado. 
Zinco baixo. Eczema ou dermatite 
Níquel elevado. 
Cálcio baixo ou elevado. 
Selênio, cádmio comumente elevados. Em mulheres 
Zinco baixo. 
Chumbo, alumínio elevados. 
Manganês baixo. Epilepsia 
Magnésio elevado. 
Zinco baixo (avaliar taurina e B6) 
Vanádio, cobre, manganês elevados. Esclerose múltipla 
Selênio baixo. 
Cobre elevado. Escoliose idiopática 
Arsênico, mercúrio, cádmio elevados. Estomatite 
Sódio, potássio, ferro, selênio, cromo, vanádio, enxofre Fadiga 
baixos. 
Arsênico mercúrio chumbo, cádmio, alumínio elevados. 
Zinco e selênio baixos. Fenilcetonúria 
Magnésio, potássio, sódio, selênio baixos. Fibromialgia 
Mercúrio elevado. 
Zinco baixo (pesquisar vitamina C) Fragilidade capilar 
Ferro elevado ou baixo. Hemocromatose 
Ferro elevado ou baixo. Hemossiderose 
Magnésio baixo. Hiperatividade 
Chumbo, mercúrio elevados. 
Magnésio, sódio, potássio, selênio, cromo, vanádio baixos. Hipercolesterolemia 
Cálcio, bário altos. 
Molibdênio elevado. Hiperglicemia 
Cálcio, magnésio, lítio elevados. Hiperpatireoidismo 



Cálcio elevado ou baixo. Hipertensão arterial 
Magnésio baixo. 
Sódio, cádmio, lítio, mercúrio elevados. Hipertensão secundária 
Relação cádmio/zinco baixa. 
Magnésio, sódio, potássio baixos. Hipotensão arterial 
Cádmio, chumbo, manganês elevados. Incapacidade de aprendizado 
Cromo, vanádio, lítio baixos. 
Relação cálcio/magnésio elevada. Infarto do miocárdio 
Magnésio, selênio, cromo baixos. 
Cádmio elevado. 
Zinco, selênio, manganês baixos. Infertilidade 
Cobre alto. 
Chumbo elevado. Insônia 
Magnésio baixo. 
Cálcio baixo ou elevado. 
Cálcio, mag_nésio, cobre, estrôncio, bário, zinco baixos. Insuficiência coronária 
Magnésio, selênio, cromo, vanádio baixos. Insuficiência vascular 
Ferro, cádmio, alumínio elevados. periférica 
Potássio, manganês, cromo, vanádio, selênio baixos. Intolerância à glicose 
Cálcio elevados. 
Magnésio, zinco, manganês, ferro baixos. Neoplasias 
Selênio alto. 
Cálcio, magnésio elevados ou baixos. Osteoporose 
Cobre baixo. 
Relação zinco/cálcio baixa. 
Cálcio elevado. Parestesias 
Magnésio potássio arsênico baixos. 
Sódio baixo. Perda de peso 
Cádmio elevado. 
Cromo elevado ou baixo. 
Vanádio, lítio baixos. Psicose maníaco depressiva 
Manganês, chumbo elevados. 
Selênio, zinco, cobre, magnésio baixos. Quadros infecciosos de 

repetição 
Cálcio elevado ou baixo. Raquitismo 
Manganês baixo. 
Alumínio, cádmio, manganês, antimônio elevados. Retardo mental 
Zinco baixo. 
Selênio, chumbo, mercúrio elevados. Sensação metálica na boca 
Cálcio, cobre, manganês, zinco baixos. Síndrome de Down 
Selênio, zinco, cobre, magnésio baixos. Sindrome de fadiga crônica 
Cálcio alto ou baixo. 
Alumínio, chumbo, cádmio, mercúrio elevados (avaliar 
déficit de coenzima QlO ou ubiquinona). 
Magnésio, zinco, manganês, ferro baixos. Síndrome de tensão pré-
Selênio alto. menstrual 
Lítio baixo. Síndrome do pânico 
Manganês, alumínio chumbo elevados. 
Manganês, magnésio, ferro baixos. Síndromes ansiosas 
Cálcio baixo ou elevado. 
Chumbo, alumínio, chumbo elevados. 
Arsênico, mercúrio elevados. Sonolência 
Cálcio, magnésio, selênio, cromo, zinco, enxofre baixos. 
Magnésio baixo. Tremo r muscular 
Cálcio, chumbo, mercúrio elevados. 
Ferro, selênio elevados. Unhas quebradiças 
Magnésio baixo ou elevado. 
Fonte:- Olszewer E et ali - Manual de Interpretação do Mmeralograma - 1998 
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ANEXO E- GRÁFICOS COMPARATIVOS 

Gráfico l - Arroz - Evolução do consumo. 
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Arroz - Evoluçio do consumo - em quilos por 
habitante/ano 

1994 1995 1996 1997 

Fontes: Conab/Simonsan associados 

Gráfico 2- Feijão -Evolução do consumo 
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Feijão - Evolução do consumo - em quilos por 
habitante/ano 

1994 1995 1996 1997 

Fontes- Conab/Simonsan Associados 

Gráfico 3 - Macarrão em kg I hab I ano 

Macarrão I - em quilos por habitante/ano 
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Gráfico 4 - Consumo de macarrão em alguns países 

16 
14 
12 
10 

8 
6 
4 
2 
o 

Macarrão 11 - Consumo em alguns parses em 1998 -
em quilos por habitante/ano 

Fonte : ACNelsen 

Gráfico 5 - Consumo de carne de boi no Brasil 
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Carne de boi - Evolução do consumo - em quilos por 
habitante/ano 

1994 1995 1996 1997 1998 

Fontes - CNPC/Simonsen associados 

Gráfico 6 - Consumo de carne de frango no Brasil 
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Carne de frango - Evolução de consumo -em quilos 
por habitante/ano 

1994 1995 1996 1997 1998 

Fonte - ConabiAnav/Simonsen associados 



Gráfico 7 - Consumo de leite no Brasil 
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Gráfico 8- Consumo de leite em pó no Brasil 
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Leite em pó· Evolução do consumo- em quilos por 
habitante/ano* 
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Gráfico 9 -Consumo de refrigerante no Brasil 
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Refrigerante I - Evolução do consumo - em litros 
por Habitante/ano 

1994 1995 1996 1997 1998 
Base 87% da população Fonte - ACNielsen 



Gráfico lO -Consumo de refrigerante em alguns países 
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Refrigerante - Consumo em alguns países em 1998 -
em litros pos habitante/ano 
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Fonte - ACNielaen 

Gráfico li -Consumo do café em pó no Brasil 
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Café em pó I - Evolução do consumo -em quilos por 
habitante/ano• 

1994 1995 1996 1997 1998 
Base 87% da população Fonte - Simonaen associados 

Gráfico 12 - Consumo de café em pó, em alguns países 
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Café em pó 11 - Consumo em alguns países em 
1997 - em quilos por habitante/ano 
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Gráfico 13 - Consumo de chocolate no Brasil 
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Chocolate - Evoluçio do consumo - em quilos por 
habltentalano• 
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Gráfico 14- Consumo de vinho no Brasil 
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Vinho de mesa I - Evolução e consumo - em litros por 
habitante/ano 

1994 1995 1996 1997 1998 

Base: 87% da população Fonte - ACNielsen 

Gráfico 15 - Consumo de vinho em alguns países 
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Vinho de mesa 11- Consumo em alguns países, em 1998 · 
em litros por habitante/ano 

Alemanha Brasil Chile Espanha Mélhltte - AOIIill lsen 



Gráfico 16 -Consumo de uísque no Brasil 
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Uísque I - Evolução do consumo -em litros por 
habitante/ano• 
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Gráfico 17- Consumo de uísque em alguns países 
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Uísque 11 - Consumo em alguns países, em 1998- em 
litros por habitante/ano 
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Gráfico 18 - Consumo de cerveja no Brasil 
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Cerveja I - Evolução do consumo -em litros por 
habitante/ano• 

1994 1995 1996 1997 
Base: 87"/o Fonte - ACNielsen 
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Gráfico 19 - Consumo de cerveja em alguns países 
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Cerveja 11- Consumo em alguns pafses em 1998-
em litros por habitantes/ano 
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Fonte - ACNielsen 

Gráfico 20- Consumo de analgésicos no Brasil 
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Analgésicos - Evolução do consumo no Brasil - em 
comprimidos/dose por habitante/ano• 

1994 1995 1996 1997 1998 
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Gráfico 21 -Consumo de biscoitos no Brasil 
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Biscoito I • Evolução do consumo • em quilos por 
habitante/ano• 

1994 1995 1996 1997 1998 
Base: 87% da população Fonte - ACNielsen 

Gráfico 22 - Consumo de biscoitos em outros países 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

Biscoito 11- Consumo em alguns países em 1998- em 
quilos por habitante/ano 

Argentina Brasil Canadá Japão Itália 
Fonte - ACNielsen 
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ANEXO F- A CODIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS (CODEBOOK) 

CODEBOOK 

VARIAVEL NOME DAVARIAVEL VALORES VARIAVEL ROTULO 
Sexo (8 dígitos) Sexo do paciente 1,2,9 - (1 dígito) 1- Feminino 

2-Masculino 
9-Missing 

Código Número de identificação Continua de O a 1 00 
do paciente, relacionado ( 3 dígitos) 
ao nome abreviado 

Idade Idade do paciente Número de anos 
completos do paciente 
O a 100 (3 dí!litos) 

Peso Peso do paciente em O a 200 
Kilogramas _{_3 dígitos) 

Altura Altura do paciente em 100 a 220 
centímetros _{_3 digitos) 

Grupo Pacientes agrupados 1,2,3.4,5 1 - "1" consulta" 
segundo número de (1 dígito) 2 - 1 • consulta -
consultas e aderência pessoa conhecida 
aparente ao tratamento 3 - várias consultas 
proposto realizadas (4 ou mais) 

e mulheres 
4 - Mulheres com até 
3 consultas realizadas 
5- Homens com mais 
de 1 consulta 

Data Data do exame e consulta 
Cidade Local de moradia do 1,2 1 - São Paulo -

paciente município 
2 - Fora de São Paulo 

AI Alumínio - pg /g Menor que 7 1 digito e 1 decimal 
Ant Antimônio- pglg Menor que 0,05 1 dígito e 3 decimais 
Ar Arsênico-pg /g Menor que 0,06 1 dígito e 3 decimais 
Be Berílio-pg/g Menor que 0,02 1 dígito e 2 decimais 
Bi Bismuto - pg /g Menor que 0,1 1 dígito e 3 decimais 
Cd Cádmio-pg /g Menor que 0,1 1 dígito e 2 decimais 
Pb Chumbo- pg lg Menor que 1 1 dígito e 2 decimais 
Hg Mercurio - pg lg Menor que 1, 1 1 dígito e 2 decimais 
Plat Platina -pg /g Menor que 0,005 1 dígito e 3 decimais 
Ta Tálio -pg /g Menor que 0,01 1 dígito e 3 decimais 
Tor Tório-pg/g Menor que 0,005 1 dígito e 3 decimais 
Ur Urânio - pg /g Menor que 0,06 1 dígito e 3 decimais 
Ni Níquel - pg /g Menor que 0,4 1 dígito e 2 decimais 
Ag Prata -pg /g Menor que 0,15 1 dígito e 2 decimais 
Est Estanho - pg /g Menor que 0,3 1 dígito e 2 decimais 
Tit Titânio- pg /g Menor que 1 1 dígito e 2 decimais 
Ca Cálcio-pg /g o à 9.999 4 dígitos 
Mg Magnésio - pg lg o à 999 3 dígitos 
Na Sódio-pg /g o à 999 3 dígitos 
K Potássio-pg /g o à 99 2 dígitos 
Cu Cobre-pg/g o à 99 2 dígitos 
Zn Zinco-pg/g o à 999 3 dígitos 
Mn Manganês - pg lg Oà9 1 dígito e 2decimais 
C r Cromo-pg /g Oà9 1 dígito e 2 decimais 
Van Vanádio - pg lg Oà9 1 dígito e 3 decimais 
Mo Molibdênio -11g lg Oà9 1 dígito e 3 decimais 
Bo Bório -~~g lg Oà9 1 dígito e 2 decimais 



I lodo -11g lg Oà9 1 dígito e 2 decimais 
Li Lítio -Jtg lg Oà9 1 dígito e 3 decimais 
p Fósforo - .ug lg O à 999 3 dígitos 
Se Selênio - .ug lg Oà9 1 dígito e 2 decimais 
Sn Estrôncio- .ug lg o à 99 2 dígitos 
s Enxofre - .ug lg o à 99.999 5 dígitos 
Ba Bário -11g lg Oà9 1 dígito e 2 decimais 
Co Cobalto -Jtg /g Oà9 1 dígito e 3 decimais 
F e Ferro -}tg lg o à99 2 dígitos e 1 decimal 
Ge Germânio- .ug lg Oà9 1 dígito e 3 decimais 
Rb Rubídio - .ug lg Oà9 1 dígito e 3 decimais 
Zir Zircônio --,ug lg Oà9 1 dígito e 3 decimais 
Q 001 Fibra - Frequência de 1 ,2,3,4 1 - 2 ou menos vezes 

ingestão de cereais e p/semana 
grãos 2 - 3 a 5 vezes por 

semana 
3 - 5 a 7 vezes por 
semana 
4 - mais de 1 vez por 
dia 

Q002 Fibra - Frequência de 1 ,2,3,4 1- nunca 
ingestão de frutas frescas 2 - 3 a 5 vezes por 

semana 
3 - 5 a 7 vezes por 
semana 
4 - 2 ou menos vezes 
p/semana 

Q003 Açúcar-' Ingestão de 1,2,3,4 1 - fresca e crua 
fruta 2 - fresca em suco ou 

compota sem açucar 
3 - suco com açúcar 
4 - enlatada, xarope, 
seca, congelada com 
açúcar 

Q 004 Açúcar- Frequência de 1,2,3,4 1 - Menos de 1 vez 
ingestão de carbohidratos por semana ou nunca 

2 - 1 a 2 vezes por 
semana 
3 - 3 a 5 vezes por 
semana 
4 - 6 ou mais vezes 
por semana 

Q005 Açúcar- Frequência de 1,2,3,4 1 - menos de 1 vez 
ingestão de frutas por semana 
enlatadas, secas, mel 2 - 1 a 2 vezes por 

semana 
3 - 3 a 5 vezes por 
semana 
4 - 6 ou mais vezes 
p_or semana 

Q006 Açúcar- Desejo de 1 ,2,3,4 1 - menos de 1 vez 
açúcar à noite ou com por semana 
stress 2 - 1 a 2 vezes por 

semana 
3 - 3 a 5 vezes por 
semana 
4 - 6 ou mais vezes 
por semana 



0007 Açúcar - Ingestão de 1,2,3,4 1 - raramente ou 
refrigerantes I creme/ nunca 
açúcar no café 2 - 3 a 5 vezes por 

semana 
3 - 1 vez por dia 
4 - várias vezes ao dia 

0008 Açúcar- Substituição de 1,2,3,4 1 - Menos de 1 vez 
refeições por doces ou por semana ou nunca 
pular refeições 2 - 1 a 3 vezes por 

semana 
3-4a5vezespor 
semana 
4 - 6 ou mais vezes 
por semana 

0009 Açúcar- Perda de 1,2,3,4 1 - menos de 1 vez 
memória ou confusão por semana 
relacionada com comida 2-1 a2vezespor 

semana 
3 - 3 ou mais vezes 
por semana 
4 - várias vezes 

Q 010 Sal - Acrescenta sal na 1 ,2,3,4 1 - raramente ou 
comida? nunca 

2 - Somente algumas 
vezes e depende da 
comida 
3 - Na maioria das 
refeições inclusive 
antes de experimentar 
4- Todas as refeições 

Q 011 Sal - Ingestão de 1,2,3,4 1 - nunca ou menos 
alimentos ricos em sal de 1 vez por semana 

2 - 2 a 4 vezes por 
semana 
3 - 5 a 7 vezes por 
semana 
4 - mais de 1 vez por 
dia 

Q 012 Sal - Ingestão de 1 ,2,3,4 1 - menos de 1 vez 
salgados ou por semana 
codimentados se tiver 2-3a5vezespor 
cansaço ou tensão semana 

3 - 6 a 7 vezes ao dia 
4 - mais de uma vez 
ao dia 

Q 013 Agua - Quantidade de 1,2,3,4 1 - menos de 2 copos 
água ingerida por dia ao dia 

2 - 2 a 3 copos ao dia 
3 - 4 a 5 copos ao dia 
4 - 6 a 8 copos ao dia 

0014 I Agua - Procedência da 1,2,3,4 1- torneira 
água potável 2 - poço ou fonte 

3 - água filtrada 
4 - água mineral 

Q 015 Medicação sem receita - 1,2,3,4 1 - diariamente e sem 
Vitaminas e sais minerais prescrição 

2 - raro ou nunca 
3 - após recuperação 
( doença I cirurgia) 
4 - diariamente com 
prescrição médica 



Q 016 Medicação sem receita - 1,2,3,4 1 - 1 vez por mês ou 
Ingestão de ervas ou menos 
chás sem prescrição 2 - 1 a 2 vezes por 

semana 
3 - 2 a 3 vezes por 
mês 
4 - diariamente 

Q017 Medicação sem receita - 1,2,3,4 1 - raramente ou 
Uso de laxantes nunca 

2 - não mais que uma 
vez por mês 
3 - mais de 2 vezes 
ao mês 
4 - 1 vez por semana 
ou mais 

Q018 Medicação sem receita - 1,2,3,4 1 - raramente ou 
Uso de medicamentos nunca 
para artrite, cefaléia, 2 - não mais que 2 
tensão, indigestão, vezes por mês 
alergia, controle de 3- semanalmente 
apetite 4 - diariamente 

Q019 Problema de pele, queda 1,2,3,4 1 - nenhuma das 
de cabelo ou caspa alternativas 

2 -uma das 
alternativas 
3 - 2 a 3 alternativas 
4 -todas as 
alternativas 

Q020 Uso de alcool ou droga 1,2,3,4 1- nunca 
para alterar 2 - semanalmente 
comportamento (sexual, 3 - mais de 1 vez por 
trabalho, sono ou apetite) semana 

4 - diariamente 
Q021 Ingestão de frituras 1,2,3,4 1- nunca ou 

raramente 
2 - mais de 1 vez por 
semana 
3 - semanalmente 
4 - diariamente 

Q022 Exercícios- nível de 1,2,3,4 1 -leve 
atividade no trabalho 2 -moderada 

3 - moderada a 
pesada 
4- pesada 

Q023 Exercícios- Frequência 1,2,3,4 1 - menos de 1 vez 
rotineira de atividade por semana 
física diária 2 - 1 a 2 vezes por 

semana 
3 - 3 a 5 vezes por 
semana 
4 - 7 ou mais vezes 
por semana 

Q024 Exercícios- Esportes na 1 ,2,3,4 1 - 1 vez por semana 
rotina diária ou menos 

2 - 1 vez por semana 
ou fins de semana 
3 - menos de 2 vezes 
por semana 
4 - 2 a 3 vezes por 
semana 



0025 Consumos - Fumante 1,2,3,4 1- não 
2 - menos de 20 
cigarros por dia 
3- mais de25 
cigarros por dia 
4- de 21 a 40 cigarros 
por dia 

0026 Consumos -Álcool 1,2,3,4 1 - raro, nunca ou 
menos de 60 cc por 
dia 
2 - não mais de 60 cc 
por dia 
3 - 3 a 4 copos por dia 
4 - mais de 5 copos 
por dia 

0027 Consumos - Frequência 1,2,3,4 1 - raramente ou 
de ingestão de enlatados, nunca 
maionese, salgados, 2 - mais de uma vez 
frituras por semana 

3 - várias vezes por 
semana 
4 - diariamente 

0028 Hábitos - Vida sexual 1,2,3,4 1 - abstinência não 
quanto à satisfação e necessariamente por 
frequência opção 

2 - Reduzida em 
ambas 
3 - adequada mais 
reduzida em 1 dos 
aspectos 
4- adequada 

0029 Hábitos - Vida social 1,2,3,4 1- pouco 
interessante, isolada, 
sem amigos ou 
parentes 
2 - interesses 
limitados e poucos 
amigos 
3 - interesses ativos 
limitados a uma faixa 
social, econômica e de 
idade 
4- ativa 

0030 Hábitos - Atividade 1,2,3,4 1 - raramente ou 
aeróbica nunca 

2 - 1 a 2 vezes por 
semana 
3 - menos de 3 vezes 
por semana 
4 - 3 a 4 vezes por 
semana 

0031 Hábitos - Deixa de fazer 1,2,3,4 1 - raramente ou 
refeição (almoço I jantar)? nunca 

2 - não mais que 3 
refeições por semana 
3- entre 4 a 6 
refeições por semana 
4 - uma vez por dia 



0032 Hábitos - Como mantém o 1,2,3,4 1 - não mantém 
peso 2- só faz 4 a 6 

refeições completas 
por semana 
3 - refeições 
reduzidas 
4 - refeições corretas 
de porções reduzidas 

0033 Hábitos - Substituir água 1,2,3,4 1 - ocasionalmente 
por refrigerante diet 2 - não mais que 2 

vezes por dia 
3 - entre 3 e 6 latas 
por dia 
4 - mais de 7 latas por 
dia 

0034 Hábitos - Quantidade de 1,2,3,4 1 - não mais que 2 
xícaras (chá) de café ou 2 - 2 a 4 copos por dia 
chocolate por dia 3 - 5 a 7 copos por dia 

4 - mais de 8 por dia 
0035 Personalidade - fica 0,1,2 O-não 

bravo com atrasos 1- às vezes 
2- sim 

0036 Personalidade - Vive no 0,1,2 O-não 
limite e em constante 1- às vezes 
urgência 2- sim 

0037 Personalidade - Vive com 0,1,2 O-não 
pressão constante (falar, 1- às vezes 
andar, comer) 2- sim 

0038 Personalidade - Pode 0,1,2 O-não 
fazer mais de uma coisa 1- às vezes 
ao mesmo tempo 2- sim 

0039 Personalidade- Faz uma 0,1,2 O-não 
coisá pensando em outra 1- às vezes 

2- sim 
0040 Personalidade - 0,1,2 O-não 

Impaciente com os 1- às vezes 
outros? 2 -sim 

0041 Personalidade - Irritado 0,1,2 o-não 
com o trânsito 1- às vezes 

2- sim 
0042 Personalidade - Fica 0,1,2 O- não 

nervoso e agressivo 1- às vezes 
quando irritado 2- sim 

0043 Personalidade - Odeia ter 0,1,2 O-não 
tempo livre 1- às vezes 

2- sim 
0044 Personalidade - Leva 1 o.1.2 O-não 

serviço para casa ou 1- às vezes 
difícil ter tempo livre? 2- sim 

Q045 Personalidade - Precisa 0,1,2 o-não 
de várias 1- às vezes 
responsabilidades para 2- sim 
sentir-se útil 

0046 Personalidade - Sente 0,1,2 o-não 
que consegue descansar 1- às vezes 
adequadamente 2- sim 

0047 Personalidade - A vida 0,1,2 O-não 
não é tão alegre quanto 1- às vezes 
sonhou 2- sim 

Q048 Personalidade - Mundo 0,1,2 O-não 
rápido e não dá tempo de 1 às vezes 
fazer o que quer? 2- sim 



0049 Personalidade - Frustado 0,1,2 O-não 
pelo resultado dos 1- às vezes 
objetivos imediatos 2- sim 

o 050 Personalidade - Medo ou 0,1,2 O-não 
desânimo de projetos 1- às vezes 
futuros 2- sim 

o 051 Personalidade - Fica 0,1,2 O-não 
doente com frequência 1- às vezes 

2- sim 
0052 Personalidade- Tem 0,1,2 O-não 

medo de envelhecer 1- às vezes 
2- sim 

0053 Stress - Morte de 0,1 O-não 
cônjuge, parente ou filho 1- sim 

0054 Stress- Divórcio, 0,1 O-não 
infidelidade, vítima de 1- sim 
violência 

0055 Stress - Separação, 0,1 O-não 
pressão, morte de familiar 1- sim 

0056 Stress - Acidente, roubo, 0,1 O-não 
doença, falência 1- sim 

0057 Stress - Gravidez, parto, 0,1 O-não 
impotência, 1- sim 
aposentadoria, perda de 
emprego 

0058 Stress - Problemas 0,1 O-não 
financeiros, dívidas, morte 1- sim 
de amigo 

0059 Stress - Mudança no 0,1 O-não 
emprego, filhos saindo de 1- sim 
casa, QrOblemas legais 

0060 Stress - Cônjuge muda 0,1 o-não 
de emprego, mudança de 1- sim 
residência ou de carro, 

JlfOblemas no emprego 
o 061 Stress - Mudança nos 0,1 O-não 

hábitos de dormir, comer, 1- sim 
problemas legais, trânsito, 
empregados, falhas 
mecânicas, envolvimento 
de amigos em problemas 
financeiros, drogas ou 
saúde 

0062 Meio Ambiente - Seu 1,2,3,4 1- nenhum 
ambiente é 2 - área de mofo ou 

pólen 
3 - moderada poluição 
4 - alta poluição 

0063 Meio Ambiente - 1 ,2,3,4 1- rara 
Exposição à poluição 2 - ocasional 

3 - frequênte 
4- diária 

0064 Meio Ambiente - Contato 1,2,3,4 1 - raramente 
com substâncias nocivas 2 - ocasionalmente 
à saúde 3 - às vezes ou mais 

de 1 vez por ano 
4 - 1 vez ou mais por 
semana 



0065 Meio Ambiente -Poluição 1,2,3,4 1- nenhuma 
sonora -Trabalha ou vive 2 - Um ou outro 

3 -ambos 
4 -mais de45 
minutos, várias vezes 
ao dia 

0066 Meio Ambiente - 1,2,3,4 1- nunca 
Exposição ao fumo 2 - vive e trabalha 

com não fumantes, 
convive socialmente 
com fumantes 
3 - vive ou trabalha 
com fumantes 
4 - vive e trabalha 
com fumantes 

0067 Meio Ambiente- 1,2,3,4 1 - raro ou nunca 
Exposição à radiação 2 - algumas vezes por 

mês 
3-1 a3vezespor 
semana 
4 - frequênte e diário 

0068 Meio Ambiente- Usa 1 ,2,3,4 1 - raro ou nunca 
aerosol (inseticida, 2 - 1 vez por semana 
limpeza, desodorante) 3 - 2 a 3 vezes por 

semana 
4 - mais de 3 vezes 
por semana 

0069 Alteração de função 1,2,3 1- não 
mental -Memória 2- às vezes 
alterada 3- sim 

0070 Alteração de função 1,2,3 1- não 
mental - Dificuldade de 2- às vezes 
concentração 3- sim 

o 071 Alteração de função 1,2,3 1- não 
mental - Esquecimento 2- às vezes 

3- sim 
0072 Alteração de função 1,2,3 1- não 

mental -Cansaço 2- às vezes 
3- sim 

0073 Alteração de função 1,2,3 1- não 
mental - Demora de 2- às vezes 
raciocínio 3- sim 

0074 Alteração de função 1,2,3 1- não 
mental - Dificuldade de 2- às vezes 
expressão 3- sim 

0075 Alteração de função 1,2,3 1- não 
mental - Dificuldade de 2- às vezes 
ler e escrever 3- sim 

0076 Alteração de função 1,2,3 1- não 
mental - lrritabilidade, 2- às vezes 
impaciência 3- sim 

0077 Alteração de função 1,2,3 1- não 
mental - Depressão ou 2- às vezes 
tristeza 3- sim 

0078 Família - pai falecido - 50 O, 1 0- não 
anos 1- sim 

0079 Família - mãe falecida - o, 1 O-não 
55 anos 1 -sim 



0080 Família -pai vivo ou O, 1 O-não 
falecido com mais de 70 1-sim 
anos 

o 081 Família- mãe viva ou O, 1 O-não 
falecida com mais de 75 1-sim 
anos 

0082 Família- pai I irmão O, 1 O-não 
falecido por doença grave 1-sim 

0083 Porcentagem de cabelos 1,2,3,4 1-até 10% 
brancos 2-25% 

3-50% 
4-100% 

0084 IMC % acima do normal 1,2,3,4 1-até9% 
2-10a25% 
3-26a50% 
4->50% 

o 085 Calvície 1,2,3,4 1-até 10% 
2-11 a25% 
3-26a50% 
4->50% 

0086 P. A. Sistólica 1,2,3,4 1-até 160 
2-161 -200 
3-201-240 
4- > 240 

0087 P. A. Diastólica 1,2,3,4 1-até90 
2-91 a 120 
3-121a150 
4- > 150 

0088 F. C. repouso 1,2,3,4 1- até 100 
2-101 -120 
3-121-135 
4- > 135 

0089 F. C. Respiratória- 1,2,3,4 1- até 16 
repouso 2- 17-20 

3-21-28 
4- > 28 

0090 F. C. após caminhada de 1,2,3,4 1- até 120 
120" 2-121 a 140 

3-136 a 160 
4- > 160 

0091 Glicemia em jejum 1,2,3,4 1- até 110 
2- 111 a 135 
3-136 a 160 
4- > 160 

o 092 H D L colesterol 1,2,3,4 1- < 20 
2-20-35 
3-36-44 
4- > 45 

0093 Relação colesterol/ 1,2,3,4 1- até 4 
HDL 2-4,1 a 5,5 

3-4,6 a 6,5 
4- > 6,5 

0094 Creatina 1,2,3,4 1- até 1,2 
2-1,3-2 
3-2,1-3 
4- >que 3 

0095 Tenso ou ansioso 1,2,3 1- nunca 
2- às vezes 
3 -sempre 

0096 Pessoas em casa I 1,2.3 1- nunca 
trabalho percebem a 2- às vezes 
tensão 3- sempre 



Q 097 Em resposta à tensão eu 1,2,3 1- nunca 
como I bebo/ fumo 2- às vezes 

3- sem_2!'e 
Q 098 Não consigo me desligar 1,2,3 1- nunca 

2- às vezes 
3- sem_2!'e 

099 Preocupado, dificuldade 1,2,3 1- nunca 
de concentração 2- às vezes 

3- sem_2!'e 
Q 100 Tomo tranquilizantes para 1,2,3 1- nunca 

relaxar 2- às vezes 
3- sempre 

Q 101 Morte do cônjuge O, 1 O-não 
1- sim 

Q 102 Morte de familiar próximo O, 1 O-não 
1- sim 

Q 103 Separação matrimonial O, 1 O-não 
1- sim 

Q 104 Problemas policiais 0,1 O-não 
1- sim 

Q 105 Doença ou acidente O, 1 O-não 
I pessoal 1- sim 

Q 106 Casamento O, 1 O-não 
1- sim 

Q 107 Despedido do emprego O, 1 O-não 
1- sim 

Q 108 Reconciliação matrimonial 0,1 O-não 
1- sim 

Q 109 Aposentadoria 0,1 O-não 
1- sim 

Q 110 Maternidade ou 0,1 o-não 
I paternidade 1- sim 

Q 111 Dificuldades sexuais 0,1 O-não 
1- sim 

Q 112 Reajustamento nos 0,1 O-não 
negócios 1- sim 

Q 113 Mudança na situação 0,1 O-não 
financeira 1- sim 

Q 114 Hipoteca, empréstimo 0,1 O-não 
para compra vultuosa 1- sim 

Q 115 Mudança na 0,1 O-não 
responsabilidade de 1- sim 
trabalho 

Q 116 Filho abandonando o lar 0,1 O-não 
1- sim 

Q 117 Revisão dos hábitos 0,1 O-não 
_pessoais 1- sim 

Q 118 Mudança de casa ou 0,1 O -não 
escola 1- sim 

Q 119 Mudança de hábitos 0,1 O-não 
sociais 1- sim 

Q 120 Mudança no hábito de O, 1 O-não 
dormir 1 -sim 

Q 121 Número de anos desde o O, 1,2,3,4 o 
último check-up 1 

2 
3 
4 ou mais 



Q 122 Fumante 0,1,2,3,4 O-não 
1- cachimbo 
2 - cigarrilha 
3- cigarro ( 15/ dia) 
4- cigarro ( + 15/ dia_l 

Q 123 Sobrepeso - quilos acima 0,1,2,3,4 O-Oa2 
de seu peso 1-2a7 

2-8 a 12 
3-13 a 17 
4-18 ou mais 

Q 124 Pressão sanguínea 0,1,2,3,4 O - muito baixa 
1- baixa 
2-normal 
3- alta 
4 - muito alta 

Q 125 Colesterol 0,1,2,3,4 o -180 
1 -180 a 200 
2-201 a 255 
3-226 a 250 
4-251 ou mais 

Q 126 Reações- Tudo que faço 0,1,2,3 O - quase nunca 
deve ser perfeito 1 - ocasional 

2 - freqüente 
3 - quase sempre 

Q 127 Reações - Preciso fazer 0,1,2,3 O - quase nunca 
tudo sozinho 1 - ocasional 

2 - freqüente 
3 -_quase sem_j)_l"e 

Q 128 Reações - Sentimento de 0,1,2,3 O - quase nunca 
isolamento 1 - ocasional 

2 - freqüente 
3 - quase sempre 

Q 129 Reações - Preciso estar 0,1,2,3 O - quase nunca 
entusiasmado para fazer 1 - ocasional 
as coisas 2 - freqüente 

3 -guase se!l'lpre 
Q 130 Reações - Sinto falta de 0,1,2,3 O - quase nunca 

intimidade com as 1 - ocasional 
pessoas que me cercam 2 - freqüente 

3 - _g_uase sem_j)_l"e 
Q 131 Reações - Sinto triste e 0,1,2,3 O - quase nunca 

desencantado 1 - ocasional 
2 - freqüente 
3 - _g_uase sem__Qfe 

Q 132 Reações -Vejo tudo pelo 0,1,2,3 O - quase nunca 
lado negativo 1 - ocasional 

2 - freqüente 
3 -guase sempre 

Q 133 Jantares sociais por 0,1,2,3,4 o 
semana 1 

2 
3 
4 ou mais 

Q 134 Bebidas cafeínadas por 0,1,2,3,4 o 
dia 1 

2 
3 
4 ou mais 



Q 135 Almoços comerciais por 0,1,2,3,4 o 
semana 1 

2 
3 
4 ou mais 

Q 136 Viagens comerciais com 0,1,2,3,4 o 
pernoite por mês 1 

2 
3 
4 ou mais 

Q 137 Número de telefonemas O, 1,2,3,4 o 
comerciais por dia 1 

2 
3 
4 ou mais 

Q 138 Destilados - drinks por 0,1,2,3,4 O-Oa3 
semana 1-4a6 

2-7 a 10 
3-11a14 
4-15 ou mais 

Q 139 Vinhos - drinks por 0,1,2,3,4 O-Oa3 
semana 1-4a6 

2-7 a 10 
3-11a14 
4-15 ou mais 

Q 140 Cervejas - drinks por 0,1,2,3,4 O-Oa3 
semana 1-4a6 

2-7 a 10 
3-11a14 
4-15 ou mais 

Q 141 Número de subordinados 0,1,2,3,4 O- O a 10 
diretos 1 -10 a 20 

2-20 a 30 
3-30a40 
4-40 ou mais 

Q 142 Posição ocupacional 0,1,2,3,4 O - independente 
1 - empregado 
2 - supervisor 
3- gerente 
4 - empresário 

Q 143 Serviço levado para casa 0,1,2,3,4 O- nunca 
1 - ocasional 
2 - 1 por semana 
3 - 2 por semana 
4 - mais vezes 

Q 144 Multas de trânsito no O, 1,2,3,4 o 
último ano 1 

2 
3 
4 ou mais 

Q 145 Me sinto pressionado a 0,1,2,3 O - quase nunca 
ser bem sucedido o 1 - ocasional 
tempo todo 2 - freqüente 

3 - quase sempre 
Q 146 Esqueço compromissos e 0,1,2,3 O - quase nunca 

coisas pessoais 1 - ocasional 
2 - freqüente 
3 - quase sempre 

Q 147 Sexo parece dar mais 0,1,2,3 O - quase nunca 
problemas do que prazer 1 - ocasional 

2 - freqüente 
3 - quase sempre 



Q 148 Tenho dificuldades para 0,1,2,3 O - quase nunca 
acordar 1 - ocasional 

2 - freqüente 
3 - quase sempre 

Q 149 Tenho dificuldades para 0,1,2,3 O - quase nunca 
dormir 1 - ocasional 

2 - freqüente 
3 - quase sem~re 

Q 150 Fico nervoso se alguém 0,1,2,3 O - quase nunca 
atrasa um compromisso 1 - ocasional 

2 - freqüente 
3 - quase sempre 

Q 151 Fico nervoso se não 0,1,2,3 O - quase nunca 
consigo chegar num 1 - ocasional 
compromisso 2 - freqüente 

3 - _g_uase sempre 
Q 152 Perfil psicológico - 0,1 O-não 

Inquieto 1- sim 

Q 153 Perfil psicológico - 0,1 O-não 
Retraído 1- sim 

Q 154 Perfil psicológico - 0,1 O-não 
Divertido 1- sim 

Q 155 Perfil psicológico - Triste 0,1 O-não 
1- sim 

Q 156 Perfil psicológico - 0,1 o-não 
Cooperador 1- sim 

Q 157 Perfil psicológico - 0,1 O-não 
Desgostoso 1- sim 

Q 158 Perfil psicológico - O, 1 O-não 
Entusiasmado 1- sim 

Q 159 Perfil psicológico- Feliz 0,1 O-não 
1- sim 

Q 160 Perfil psicológico - Sadio 0,1 O-não 
1- sim 

Q 161 Perfil psicológico - Hostil 0,1 O-não 
1- sim 

Q 162 Perfil psicológico - 0,1 o-não 
Impaciente 1- sim 

Q 163 Perfil psicológico - 0,1 O-não 
Sortudo 1- sim 

Q 164 Perfil psicológico - 0,1 O-não 
Nervoso 1- sim 

Q 165 Perfil psicológico - 0,1 O-não 
Escandaloso 1- sim 

Q 166 Perfil psicológico - 0,1 O-não 
Pacífico 1- sim 

Q 167 Perfil psicológico - 0,1 O-não 
Poderoso 1- sim 

Q 168 c Perfil psicológico - O, 1 O-não 
Seguro 1- sim 

Q 169 Perfil psicológico - 0,1 O-não 
Sofredor 1- sim 

Q 170 Perfil psicológico - Infeliz 0,1 O-não 
1- sim 

Q 171 Perfil psicológico - 0,1 O-não 
Anti - social 1- sim 

Q 172 Perfil psicológico - 0,1 O-não 
Perfeito 1- sim 

Q 173 Perfil psicológico - 0,1 O-não 
Amargurado 1- sim 



Q 174 Perfil psicológico - O, 1 O- não 
Perseguido 1- sim 

Q 175 Perfil psicológico - 0,1 O-não 
Maravilhoso 1- sim 

Q 176 Escolaridade - Nível de 1 ,2,3,4,5,6 - (1 dígito) 1- 1° grau 
escolaridade do paciente 2-2° grau 
até a data da consulta 3 - universitário incompleto 

4 - universitário completo 
5 - universitário com 
especialização 
6 - universitário mais pós 
graduação - strictu senso 
(mestrado I doutorado) 

Q 177 Fez terapia 1,2 1-sim 
2- não 



ANEXO G- COMPOSIÇÃO DOS INDICADORES 

Questões 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

46 
47 
48 

49 
50 
51 
52 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
126 
127 
128 
129 
130 

131 
132 
152 
155 
157 
162 
164 
169 
170 
171 
173 
174 

11-TENSÃO 
Fica bravo com atrasos 
Vive no limite e em constante urgência 
Vive com pressão constante 
Pode fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo 
Faz uma coisa pensando na outra 
Impaciente com os outros 
Irritado com o trânsito 
Fica nervoso e agressivo quando irritado 
Odeia ter tempo livre 
Leva serviço para casa ou difícil ter tempo livre 
Precisa de várias responsabilidades para sentir-
se útil 
Sente que consegue descansar adequadamente 
A vida não é tão alegre quanto sonhou 
Mundo rápido e não dá tempo de fazer o que 
quer 
Frustado pelo resultado dos objetivos imediatos 
Medo ou desânimo de projetos futuros 
Fica doente com freqüência 
Tem medo de envelhecer 
Tenso ou ansioso 
Pessoas em casa/trabalho percebem a tensão 
Em resposta à tensão eu como/bebo;fumo muito 
Não consigo me desligar 
Preocupado, dificuldade de concentração 
Tomo tranquilizantes pra relaxar 
Tudo o que faço tem que ser perfeito 
Preciso fazer tudo sozinho 
Sentimento de isolamento 
Preciso estar entusiasmado para fazer as coisas 
Sinto falta de intimidade com as pessoas que me 
cercam 
Sinto triste e desencantado 
Vejo tudo pelo lado negativo 
Inquieto 
Triste 
Desgostoso 
Impaciente 
Nervoso 
Sofredor 
Infeliz 
Anti-social 
Amargurado 
Perseguido 

:;;• Respostas 

O-Não 

1 -Às vezes 

2-Sim 

0- Nunca 
1 -Às vezes 
2-Sempre 

O - Quase nunca 
1- Ocasional 
2- Freqüente 
3 - Quase sempre 

O-Não 

1- Sim 

35 



Questões 12 -OCORRÊNCIAS DE TENSÃO 

101 Morte do cônjuge 

1 03 Separação matrimonial 

1 04 Problemas policiais 

106 

107 

110 

Casamento 

Despedido do emprego 

Maternidade ou paternidade 

111 Dificuldades sexuais 

112 Reajustamento nos negócios 

113 Mudança na situação financeira 

114 Hipoteca, empréstimo para compra vultuosa 

115 Mudança de responsabilidade no trabalho 

117 Revisão dos hábitos pessoais 

118 Mudança de casa ou escola 

119 Mudança de hábitos sociais 

120 Mudança no hábito de dormir 

-133 Jantares sociais por semana 

135 Almoços comerciais por semana 

136 Viagens ,comerciais com pernoite por mês 

137 Número de telefonemas comerciais por dia 

138 Destilados - drinks por semana 

139 Vinhos - drinks por semana 

140 Cervejas - drinks por semana 

Respostas 

O-Não 

1-Sim 

O, 1, 2, 3, 4 ou mais 

O-Oa3 

1-4a6 

2-7 a 10 

3-11a14 

4-15 ou mais 



Questões 14 - PSICOLÓGICO (ASPECTOS POSITIVOS) Respostas 

154 Divertido 

156 

158 

Cooperador 

Entusiasmado o -Não 

159 Feliz 

160 

163 

166 

167 

168 

Questões 

2 

Questões 

23 

24 

30 

Sadio 

Sortudo 

Pacífico 

Poderoso 

Seguro 

1-Sim 

Frequência de ingestão de cereais e 1 -2 ou menos vezes p/semana 

grãos 2 - 3 a 5 vezes por semana 

3 - 5 a 7 vezes por semana 

4 - mais de 1 vez por dia 

Freqüência de ingestão de frutas 
frescas 

1-nunca 

2 - 2 ou menos vezes por 
semana 

3 - 3 a 5 vezes por semana 

4 - 5 a 7 vezes por semana 

Exercícios- Freqüência rotineira 1 -menos de 1 vez por semana 
de atividade física diária 

Exercícios - esportes na rotina 
diária 

Hábitos- atividade aeróbica 

2 - 1 a 2 vezes por semana 

3 - 3 a 5 vezes por semana 

4 - 7 ou mais vezes por semana 

1 - 1 vez por semana ou menos 

2 - 1 vez por semana ou fins de 
semana 

3 - menos de 2 vezes por semana 

4 - 2 a 3 vezes por semana 

1 - raramente ou nunca 

2 - 1 a 2 vezes por semana 

3 - menos de 3 vezes por semana 

4 - 3 a 4 vezes por semana 



Questões 17-,MEIO AMBIENTE 
62 Seu ambiente é,., 

63 Exposição à poluição 

64 Contato com substâncias 
nocivas à saúde 

65 Poluição sonora- trabalha ou 
vive 

66 Exposição ao fumo 

67 Exposição à radiação 

69 Memória alterada 

70 Dificuldade de concentração 

71 Esquecimento 

72 Cansaço 

73 Demora de raciocínio 

74 Dificuldade de expressão 

75 Dificuldade de ler e escrever 

76 lrritabilidade, impaciência 

77 Depressão ou tristeza 

Respostas 
1- nenhum 
2 - área de mofo ou pólen 
3 - moderada poluição 
4 - alta poluição 

1- rara 
2 - ocasional 
3 - frequênte 
4-diária 

1 - raramente 
2 - ocasionalmente 
3 - às vezes ou mais de 1 vez por ano 
4 - 1 vez ou mais por semana 

1-nenhuma 
2 - Um ou outro 
3-ambos 
4 - mais de 45 minutos, várias vezes 
ao dia 

1- nunca 
2 - vive e trabalha com não fumantes, 
convive socialmente com fumantes 
3 - vive ou trabalha com fumantes 
4 - vive e trabalha com fumantes 

1 - raro ou nunca 
2 - algumas vezes por mês 
3 - 1 a 3 vezes por semana 
4 - frequênte e diário 

1- Não 

2- às vezes 

3-Sim 
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1. Area de estudo: Município de Poconé- MT I 
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3. Estudos de saúde: túveis de exposição ao mercúrio metálico e seus efeitos à saúde 
humana 
4. Subsídios para um programa de vigilância de populações expostas ao Mercúrio 
Metálico em áreas de garimpo 

Prólogo. Apresentação 

As características físico-químicas do mercúrio fazem com que este metal seja considerado como um 
poluente de elevada toxicidade. Além de poder afetar extensas áreas muito distantes, seus efeitos 
podem surgir somente após longo tempo de cessado seu uso, adquirindo assim um caráter defasado no 
espaço e no tempo. Esta peculiaridade é muito importante, sobretudo em ambientes tropicais, onde as 
características ecológicas intrínsecas desses ecossistemas, como a rápida e eficiente ciclagem interna 
dos elementos, os tornam muito vulneráveis a poluentes como o mercúrio. 

No Brasil, atualmente o maior problema relativo à utilização do mercúrio diz respeito às atividades de 
extração de ouro na região amazôtúca. O total descontrole de sua utilização tem levado a uma 
preocupante, mas ainda de dimensão desconhecida, contaminação ambiental com a conseqüente 
exposição da população em geral, de trabalhadores do garimpo e de casas de queima. 

F~t11tin~ ~hrP. n P.nmnnrtamP.ntn cin mercúrio no meio ambiente e suas conseaüências à saúde human~--



têm sido realizados em climas temperados. Em regiões tropicais, muito pouco se sabe sobre as áreas 
de elevada contaminação de origem antropogênica. 

Com o propósito de fornecer subsídios para a elaboração de um Programa de Vigilância à Saúde das 
Populações Expostas ao Mercúrio Metálico em Áreas de Garimpo: Vigilância da Saúde Humana e do 
Meio Ambiente, tbram realizados estudos ambientais e de saúde no Município de Poconé, Estado de 
Mato Grosso. Estes estudos são parte do Projeto "Avaliação de Riscos à Saúde na Região Amazônica 
Relacionados com a Contaminação Ambiental por Mercúrio", desenvolvido pela Organização Pan
Americana da Saúde (através da Representação no Brasil e do Centro Pan-Americano de Ecologia 
Humana e Saúde - ECO, localizado em Toluca, México) e financiado pela Sociedade Alemã de 
Cooperação Técnica (GTZ- Geselllshaft fur Technische Zusammenarbeit). 

A escolha do Município de Poconé como área de estudo teve como principais critérios, o fato deste 
Município estar situado em uma área de preservação ambiental, o Pantanal Mato- grossense, e 
apresentar uma produção de ouro que pode ser caracterizada como estável ou até em ascensão. 
Segundo dados oficiais do Banco Central do Brasil adaptados pela METAMAT (1995), a quantidade 
de oum produzida em Poconé cresceu de 1.855,1 para 2.539,6 quilogramas (kg) entre os anos de 
1990 a 1994, enquanto decresceu a produção total do Estado de Mato Grosso (25.230,4 para 
17.304,1 kg) e dos municípios de maiOí pmdução no Estado de Mato Grosso, como Peixoto Azevedo 
(de 7.266,2 para 4.540,1 kg) e Alta Floresta (6.301,2 para 4.390,6 kg). No Brasil, a partir de 1970 a 
extração deste metal cresceu acentuadamente. Esta produção de ouro atingiu seu pico no biênio 89-
90, sofrendo após, um declínio causado pelo lançamento do Plano dé Estabilização Econômica, 
editado em março de 1990, que aumentou em até 5 vezes os custos dos insumos básicos da produção, 
e pela dimi.·mição do preço do ouro no mercado internacional. 

O processo de produção do ouro abrange desde as atividades iniciais, em áreas de garimpo, até a 
venda do pmduto final da e:.\.1ração, em lojas que comercializam o oum bruto. Esse processo 
caracteriza uma situação muito especial, que não tem parâmetros de comparação com outras 
atividades econômicas no Brasil. Principalmente no que se refere à estrutura social e econômica das 
regiões em que se desenvolve, aos intensos e freqüentes movimentos migratórios dos garimpeiros e à 
multiplicidade de fatores de risco que envolve, tanto para os trabalhadores quanto para a população 
em geral. Somam-se a isso o estágio de desenvolvimento ainda bastante precário das instituições e dos 
serviços em geral na Amazônia, que influem significativamente no planejamento e execução de 
qualquer proposta de vigilância dos problemas ambientais . 

A inclusão deste tema nos programas de vigilância visa atender aos critérios recomendados pela 
Organização Mundial da Saúde, segundo os quais o mercúrio metálico constitui substância química 
prioritária para atividades de vigilância. Esses critérios referem- se à gravidade dos efeitos de uma 
substância sobre o organismo humano, localização e concentração do agente no ambiente, persistência 
no meio ambiente, transformação ambiental e caracteristicas da população exposta. 

O número de pessoas expostas à contaminação é elevado, embora seja praticamente impossível 
dimensioná- lo com precisão. Os movimentos migratórios dos garimpeiros, a grande e:.\.iensão 
territorial do país e o dificil acesso às áreas onde geralmente existem os pontos de garimpo dificultam 
uma estimativa mais precisa. Um levantamento realizado pelo Departamento Nacional de Produção 
Mineral estimou um total de 300 mil garimpeiros, concentrados principalmente no Pará . Esse número 
de garimpeiros é diretamente proporcional ao nível de pmdução do ouro que, por sua vez, depende do 
preço nos mercados nacional e internacional. 



Quanto ao risco potencial da exposição ao mercúrio, em áreas urbanas e não urbanas, é ainda mais 
dificil de ser estimado. No tocante à população urbana, as lojas de compra de ouro, localizadas em 
municípios de áreas ga.-impeiras (tais como Cuiabá, Itaituba, Poconé, Porto Velho, Alta Floresta, 
etc.), são responsáveis por grandes emissões de mercúrio, contaminando não somente o ambiente das 
lojas, como também toda a vizinhança. 

Dentre os grupos populacionais potencialmente expostos ao mercúrio destacam- se os de exposição 
ocupacional ao mercúrio metálico (garimpeiros que queimam ouro, garimpeiros próximos as áreas de 
queima e funcionários de lojas que comercializam o ouro); a população em geral exposta ao mercúrio 
metálico, ou seja, pessoas próximas aos locais de garimpo e as lojas que comercializam o ouro; e ainda 
a população em geral, potencialmente exposta ao metilmercúrio (o que abrange os consumidores de 
peixes). 

A importância dada, neste documento, as populações urba.1as e"--postas ao mercúrio metálico deve-se 
ao fato de ainda não terem sido publicados dados no Brasil sobre efeitos à saúde e, muito menos, 
propostas para sistemas de vigilância ambiental voltados para a população não ocupacional. As 
contribuições existentes são dirigidas as áreas de garimpo e se caracterizam por dados de exposição, 
efeitos e propostas para mitigação dos riscos, através do uso de equipa.uentos para queima do 
amálgama em circuito fechado, reaproveitando o mercúrio. Quanto à população urbana, o que existe 
são escassos dados de um perfil ambiental baseado na concentração atmosférica, a partir das lojas que 
comercializam ouro. Finalmente, é importante destacar que existem metodologias e tecnologias 
capazes de lTh:Ugar os efeitos adversos do mercúrio sobre a saúde das populações humanas. 

Actualizado el 15/SeU98 
Comentarios ai Webmaster 

Volney de M. Câmara 
Alexandre P. da Silva 

Luiz Augusto C. Galvão 



Toxicología 

La página de toxicologia dei Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias dei Ambiente (CEPIS/OPS) tiene 
como principal objetivo poner a disposición de los profesionales información sobre: 

8 Fuentes básicas de información en toxicologia. Las fuentes se ltan dividido en revistas, bases de datos 
bibliográficas y bases de documentos con texto completo; en Ias dos últimas se pueden hacer búsquedas 
por sustancias químicas. 

8 Instituciones nacionales a las que se puede solicitar asesoría para el diagnóstico y tratamiento de 
intoxicaciones u otra información sobre sustancias químicas (Centros de Información Toxicológica). 

8 Asociaciones profesionales de toxicologia en elnivel nacional y regional 
8Textos completos de documentos sobre toxicologia, ordenados alfabéticamente. 
•Príncipales eventos y cursos de capacitación en diferentes áreas de la toxicologia. 
•Enlace con Ias príncipales instituciones nacionales, regionales e internacionales relacionadas con 

sustancias químicas y su impacto en la salud y el ambiente. 

Esta es una página en constante desarrollo y actualización. Sus comentarios para enriqueceria son bienvenidos. Le 
agradecemos consignar sus datos en el registro de visitantes. 

Actualizado: 10127199 13:57:00 
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O CONATAT- Ficou instituída a Comissão Nacional de Assessoramento Técnico
Científico em Avaliação Toxicológica de Agrotóxicos e Afins- CONATAT, vinculada à 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVS), com a incumbência de prestar-lhe 
consultoria e assessoramento na Área de Avaliação Toxicológica de Agrotóxicos e Afins, 
definidos pela Lei n° 7 .802, de 11 de julho de 1989 regulamentada pelo Decreto n° 98.816, 
de 11 de janeiro de 1990. 

~\ .~, 
\~·'Informações Médicas de Urgência nas Intoxicações por Agrotóxicos (download) 

/~. 

\~'Legislação básica de agrotóxicos e afins (download) 

0 Regimento da CONATAT 

~·Agenda das Reuniões da CONATAT para o ano de 1999 

LINKSINTERESSANTES 

_,/~ ""~-~ .. 
/ ··~. 

_dEMS-.... 
, ...... 
.!.....-.--..--~ .. -------"-

Genotoxicity and Environmental Mutagen Society 

CEPIS-OPS 
Codex Alimentarius Commission 
Consumers lntemational 
EXTOXNET - The EXtension TOXicology NETwork 
LMRs FAOCODEX 
National Toxicology Program (NTP) 
Pesticide Action Network (PAN) 
Pesticides Homepage 
Risk Page-IARC 
The British Toxicology Society Homepage 
Toxicology Home 

Toxicology Links 
WHO-OMS World Health Organization 
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w MEIO AMBIENTE 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE AMBIENTAL 

ESTRATÉGIA DE ABORDAGEM DA 

DIVISÃO DE DOENÇAS OCASIONADAS PELO MEIO AMBIENTE 

(DOMA-CVE) 

Clarice U. Freitas 

João Aqui no Filho 1 

Mirta A. F. Rodrigues Silva1 

Maria de Fátima H. Ushirobira1 

De acordo com a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080 de 20/09/80), Vigilância Epidemiológica (VE) é entendida 
como "um conjunto de ações que propiciam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança 
nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com finalidade de recomendar e 
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos". 

Em que pese a definição brasileira de VE ainda conter no seu âmbito de atuação ações de controle sanitário, 
no campo da Saúde Ambiental e do Trabalho, estas atividades estão pulverizadas em diversos órgão 
internos e externos ao SUS. Neste caso, as ações de VE voltadas para a Saúde Ambiental e do Trabalho, 
adaptam-se mais ao conceito de Vigilância em Saúde Pública, conforme definido pelo CDC (EUA) qual seja: 
"Vigilância Epidemiológica é a continua e sistemática coleta, análise e interpretação de dados sobre saúde, 
essenciais ao planejamento, implementação e avaliação da prática de Saúde Pública, integrados com a 
oportuna disseminação dos dados aos que dele necessitam para suas atividades. O elo final da cadeia de 
Vigilância é a aplicação destes dados na prevenção e controle. Um sistema de Vigilância inclui uma 
capacidade funcional de coletar, analisar e disseminar dados relacionados com programas de Saúde Pública" 
(Goldfeder, 1995). 

A partir desse conceito, que ao mesmo tempo não inclui as atividades de controle na prática da vigilância e, 
por outro lado, coloca a questão da disseminação da informação àqueles que dela necessitam, entendemos 
que as atividades de VE no campo da Saúde Ambiental e do Trabalho devem estar voltadas para a questão 
da informação em saúde como subsídio às medidas de controle sanitário. 

Não se constitui apanágio da VE trabalhar a informação mas, deve-se considerar esta atividade como função 
inerente ao órgão nas diversas áreas de interesse da Saúde Pública. 

Ressaltamos que a estruturação de Vigilância voltada para Saúde Ambiental e do Trabalho constitui 
problema discutido mundialmente e ainda não resolvido. São levantadas questões como: a latência decorrida 
entre a exposição e a manifestação do agravo, a multicausalidade e o escasso conhecimento acerca dos 
efeitos decorrentes dos poluentes (lntemational Joumal of Epidemiology, 1976; Thacker & Berkelman, 1988 
e 1992; CDC, 1992, 1996 Teutsch, 1994). Julga-se, por exemplo, que em tomo de 80% dos "cânceres" são 
decorrentes de causas ambientais (Bodmer,1990). Afora o acidente do trabalho típico, que em diversos 
países constitui objeto de notificação através dos órgãos previdenciários, que por sua vez o disponibilizam 
para o setor Saúde (INCA, 1992; Hanrhan & Moll, 1989; IPSOFACTUM), os demais danos decorrentes da 
exposição no ambiente interno aos se!ores produtivos ou fora dele, devem ter abordagem de VE apropriada 



às suas particularidades. 

Pode-se lançar mão tanto da vigilância de agravos específicos, quanto da monitorização de agravos à saúde, 
fatores de risco e condições de risco. No Brasil, em geral não se encontra no âmbito da VE a monitorização 
das condições de risco. Na medida em que esta informação é indispensável para o estabelecimento do risco 
à saúde, deve-se buscar trabalhar em integração com as instituições afins. 

No estabelecimento da VE nas áreas de Saúde Ambiental e do Trabalho deve-se atentar para a diferença de 
enfoque com relação ao "caso"( informações relativas ao doente). As doenças infecto-contagiosas têm como 
base de atuação, principalmente medidas voltadas para o indivíduo e seus comunicantes, onde o local de 
moradia é informação fundamental. O SINAN foi construído com esta lógica . Para o desencadeamento de 
ações de controle, finalidade precípua das atividades de vigilância, estas medidas estão voltadas 
basicamente para o ecossistema do indivíduo (moradia, trajeto, trabalho, escola, lazer). A utilização do 
SINAN, apenas com os dados relativos à notificação, restritos à moradia, poderia servir como fonte de 
informações para denúncia, não para o desencadeamento de ações de controle. 

A decisão de incorporar os agravos de saúde ambiental e do trabalho em um sistema de informação de nível 
nacional, cria um dilema: ou se opta pela construção de entrada de dados que permitam o conhecimento de 
informações adequadas para medidas de controle, ou pela inclusão de informações de investigação na ficha 
do SINAN. Resta saber se dispomos, nos serviços do SUS, de profissionais suficientes para incorporar a 
codificação e digitação dos agravos. A título de exemplo, só na área de acidentes do trabalho, contamos com 
uma média anual de 462.977 no Estado de São Paulo, considerando apenas dados registrados pela 
Previdência Social (1980 a 1992). A Fundação SEADE estimou a ocorrência de 729 mil acidentes no Estado 
em 1994 (SEADE, 1995). Ressaltamos que os números oficiais apresentam uma tendência decrescente, 
acreditando-se que esta se deva tanto à subnotificação, quanto ao crescente mercado informal de trabalho, 
bem como à modernização do setor produtivo. 

A Constituição Brasileira (1988) e as regulamentações posteriores, avançaram no sentido da 
descentralização, não só administrativa quanto gerencial nos diversos âmbitos de atuação, em particular, no 
setor Saúde. Neste sentido, as decisões programáticas de nível central devem ser pactuadas com os 
diversos níveis do sistema. Este novo aparato legal vem de encontro a uma tendência mundial, com relação 
aos sistemas de informação de VE, de abandono da compulsoriedade, passando a trabalhar com o 
envolvimento da rede de serviços e /ou profissionais de saúde, por adesão a uma proposta. 

Os sistemas assim construídos, embora não representem a totalidade dos eventos do Estado ou do País, 
servem não só para o conhecimento da realidade local, mas também como estímulo e orientação aos 
demais. Estes sistemas, muitas vezes são complementados através da monitorização dos dados nacionais 
de morbidade e mortalidade. ' 

Lança- se mão de várias estratégias de obtenção de informação como o estabelecimento de eventos 
sentinela; a vigilância de eventos graves e fatais, ou seja, vigilância de agravos específicos que possam 
representar condições adversas de exposição (Mannino, 1998; Forastieri 1998; Sram, 1996; MMWR, 
1996,1998; Rutstein, 1983; Matte, 1989; Meredth, 1991; Meredth & Mcdonald, 1995); vigilância de 
indicadores biológicos de exposição (Herrstrãim, 1995; Sram, 1996; Baker & Matte, 1992; Baser & Marion, 
1990; Neves, 1998); acompanhamento da tendência temporal de determinados agravos, além da 
investigação de episódios agudos de exposição. {Comba, 1993; Bertazzi, 1995; Pesartori, 1992; Quenel, 
1996A; Quenel, 1996B; Ackermann- Uebrich, 1992; MMWR, 1992: MMWR, 1993; MMWR, 1995; Guzzo, 
1997; Mellius, 1989). 

Coerentes com o exposto, julgamos que o caminho mais adequado para o desenvolvimento de atividades de 
Vigilância Epidemiológica no campo da Saúde Ambiental e do Trabalho, não é o da compulsoriedade. Temos 
a nosso favor, o fato deste caminho ter se mostrado inócuo até o momento. Os acidentes do trabalho e 
doenças profissionais constam da lista ~e doenças notificáveis desde 1989 e, até o momento, não dispomos 
de um sistema constituído, apesar do estabelecimento de fluxos e todos os requisitos necessários para 
isto.(Resolução SS-587, 1994). 

Julgamos que devem ser priorizados alguns agravos para o estabelecimento da Vigilância Epidemiológica 
em Saúde Ambiental e do Trabalho, e a partir daí, desencadear um processo de discussão com os níveis 



intermediários e locais do Sistema no sentido de sua adesão e unificação. Independente disso, o nível central 
da VE tem o dever de analisar os dados secundários provenientes dos vários sistemas existentes no SUS ou 
fora dele, e difundi-los para os órgãos responsáveis pelas atividades de controle sanitário. Claro está que os 
níveis intermediários e locais podem e devem desenvolver outras atividades voltadas para sua demanda, 
sempre que for necessário. 

A Divisão de Doenças Ocasionadas pelo Meio Ambiente (DOMA/CVE) dispõe de poucos recursos humanos 
e, diante da demanda existente, priorizou três grandes linhas de atuação: 

1. Estímulo à implantação de sistema de coleta, análise e disseminação de dados de agravos 
específicos. 

2. Monitorização das informações referentes a Saúde Ambiental e do Trabalho, a partir de fontes 
secundarias de dados e disseminação dos resultados por DI R/Município. 

3. Apoio à rede (DI R/Município) na investigação epidemiológica de episódios pontuais de agravos 
de natureza ambiental ou do trabalho. 
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de Controle de Intoxicações 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS CENTROS DE 
TOXICOLOGIA DE SEIS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL DE 1994 A 1996. 

Flávio A. D. Zambrone1, Heriing G. A. Alonzo1, Gil V. F. Ricardi2, Délio Campolina3, Ilton O. 

Willrich4, Conceiç-ão A. Turini5, Ana M. ltinosé, Magda L. F. Oliveira6, Sylvia Hering7 & Palrnira 

Cupo7. l. CCI-Unicamp, 2. Ministério do Trabalho, Piracicaba-SP, 3. STMG-B. Horizonte 4. ClT
Florianópolis, 5. CCI-Londrina, 6. CCI-Maringá, 7. CCI-Ribeirão Preto. 

No Brasil, são escassos os dados epidenúológicos dispotúveis sobre intoxicações. Também existem dificuldades de 
extrapolação, para nosso meio, de dados de outros países. 

O Grupo de Estudos Epidemiológicos em Toxicologia, formado pelos centros. de Belo Horiwute, Campinas, 
Florianópolis, Londrina, Maringá e Ribeirão Preto, desetr.rolveram um sistema de coleta de dados. 

É dest:rito o perfil epidemiológico das ocorrências registmdas de 1994-96. 

Foi preparada uma ficha pré-codificada, um manual com instruções para o preenc!:-Jmento, as defir...ições e códigos das 
variáveis. 

l'-.s infonnaçõcs registradas são sempre revisadas, corrigidas, codificadas c digitadas em cada centro. 

Antes de criar a base de dados, se faz a análise de consistência e validação dos dados. Dos 53.92i atendimentos, 
ocorreram 38,1% em Belo Horizonte, 20,2% em Campinas; 15,2% em Florianópolis; 11,1% em Ribeirão Preto; 8,0% 
em Maringá e 7,4% em Londrina. Homens 50,4%. 

A faixa etária mais freqüente foi de um a cinco anos (17,9%). 

A principal ocorrência foi intoxicação (85,4%) a gr-.mde maioria aguda. 

Os acidentes aparecera.."ll com 53,5% seguidos pelas tentativas de suicídio (23,3%), ocupacional (11,2%). 

Os agentes em 30% eram toxinas atúmais (escorpiões, aranhas, himenópteros, cobras e outros), 29,3% medicamenios 
(benzodiazepinas, barbitúricos, antidepressivos tricíclicos, antibacterianos, haloperidol e outros), 13,9% praguicidas 
(organofosforados, raticidas, pirelróides, carbamatos, herbicidas, organoclorados e outros), 8,9% produtos de uso 
doméstico (hlpoclorito, soda caústica, a..T.or..íaco, ácidos, detergentes e outros). 

A via prim.:ipal de exposição em 55,2% foi a ontl, em 27,6% mordida e/ou picada; 7,6% a via re!;pimtória e 6,6% a 
cutânea. Houve 15,7% de internações. A evolução em 83,3% foi alta com cura c 0,5% de óbitos. l•.s intoxicações são 
uma importante causa de morbidade e bases de dados deste tipo permitem sua compreensão e estudo, além de orientar o 
treinamento de pessoal, pesquisa e programas de tmdcovigilância. 



2. Métodos 

3. Resultados 

4. Conclusão 
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Inti'Odução: 

As intoxicações são um problema se saúde pública nos países desenvolvidos ou não (6,7,8). Também, 
existem diferenças geográficas, sociais, econômicas e culturais que determinam perfis diferentes entre 
os países (4,6,7,9,10). No Brasil, existe um número importante de centros de toxicologia, porém os 
dados epidemiológicos disponíveis são escassos, falta padronização na coleta dos dados ou são 
armazenados de furma tal que não é possível realizar análises estatísticas e abordagens múltiplas 
(2,3,5,11). O Grupo de Estudos Epidemiológicos em Toxicologia (GEET) formado pelos centros de 
toxicologia de Belo Horizonte, Campinas, Florianópolis, Londrina, Maringá e Ribeirão Preto, vêm 
desenvolvendo atividades para produzir informações atuais, confiáveis e abrangentes (1). É descrito o 
perfil epidemiológico das ocorrências registradas nos três primeiros anos de andamento do sistema de 
coleta de dados. 

Métodos 

Fora.-n considerados todos os atendimentos registrados entre 1994 e 1996. Em uma ficha pré
codificada, foi coletada informação geral sobre o centro, número de registro, data, tipo exposição, 
local de atendimento, circunstância, ocorrência e identificação do paciente (nome, endereço, idade, 
sexo e ocupação). Além disso foram registrados local de exposição, via, presença de sintomas, 
período de hospitalização, análise de laboratório, evolução e acompanhamento. Também, foi 
assinalado o nome comercial, o ingrediente ativo ou espécie. 

Foi elaborado um manual com instruções geraís para o preenchimento da ficha, as definições e 
códigos de cada uma das variáveis, e seus itens correspondentes. Também, uma listagem dos 
produtos, substâncias, espécies e variedades mais freqüentes, com seus códigos respectivos: Os 
grupos definidos foram os seguintes: medicamentos, praguicidas e rodenticidas, animais peçonhentos, 
produtos químicos de uso industrial, produtos de uso doméstico, metais, plantas e cogumelos, 
produtos veterinários, drogas de abuso, alimentos, desconhecido e não classificados. 

Antes da implementação definitiva em janeiro de 1994, houve um teste piloto de três meses. As 
informações registradas são revisadas, corrigidas, codificadas e digitadas em cada centro. Antes de 
criar a base de dados final, são novamente revisados e passados por um processo de análise de 



consistência e validação. Foi utilizado o Epi Info, por ser barato e de fácil utilização, além de permitir 
uma análise dinâmica das informações. 

Resultados: 

Houve 53 .926 atendimentos, destes, 38,1% eram de Belo Horizonte; 20,2% de Campinas; 15,2% de 
Florianópolis; 11, I% de Ribeirão Preto; 8,0% de Maringá e 7,4% de Londrina (fig. 1 ). 

Figura 1. Total de Atendimentos Segundo Centro 
GEET 1 994 a 1996 

% 

N = 53926 

Qüanto à idade o maior míme;o de caso eram do grupo etário de 21 a 35 anos seguidos do grupo de 
um a cinco e 1 J a 20 anos. O núme;o de casos do sexo masculino foi maior no grupo etário de um a 
cinco anos seguido de seis a 12 e 21 a 3 5 anos. Houve predominância do sexo feminino no grupo de 
13 a 20 ãnos (Figüía 2). 



Figura 2. Total de Atendimentos Segundo Grupo 
Etário e Sexo, GEET 1994 a 1996 
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Em relação à ocupação o maior número se registrou na categoria outras que inclui estudantes de 
todos os níveis donas de "asa, com 3 7,9% seguida dos trabalhadores da indústria 9, I%, 
agropecuários 5,3%, serviços 4, I%, comerciantes 2,4%, técnicos e "ientistas 2,2% e administrativos e 
erv·iço público 1 ,9%. 

Existe aumento do númem de casos de um ano para outro possivelment devido a restruturação do 
atendimento em I3elo Horizonte e em Maringá que tem atividades voltadas para registrar intoxicações 
alcóolicas. A variabilidade anual é devida ao comportamento sazonal dos animais peçonhentos e ao 
uso de praguicidas que é determinando pelo ciclo agrícola (Figura 3). 
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" ocorrênl,ia em 85,4% dos atendimentos foi intoxicação e em 12,4% apenas exposição. A grande 
maioria 95,7% foi por exposição aguda que aconteceu principalmente na residên ia com 75% seguida 
do local de trabalho com 12(Vo. 

O agente em 30% casos eram toxinas animais, 29,3% medicamentos, l.J ,9% praguicidas, 8,9% 
produtos de uso doméstico e 17,9 outros (Tabela l ). 

Tabela l. Total de atendimentos segundo agente tóxiw nos Centms de Toxicologia 
de Sêis Hospitais U nh·ersitáãios do Brasil de 1994 a 1996. 

Mais da metade dos casos foram acidentes por via oral ou müídidas e pil-adas, em seguida aparecem 
as tentativas de suicídio, quase l 00% por via oral. Em terceiro lugar, os casos ocupacionais que foram 
por via respiratória ou cutânea (Tabela 2). 



Tabela z. Totataeatendlmentos segunüo agente fõXico nos Centros de Toxicologia de seis 
Hospitais Universitários do Brasil de 1994 a 1996. 

I Circunstância 11 Ora~ 11 Resp . 11 Cutânea 11 Ocu~ar l Mordida/ 
I OUtras 11 Tota~ 

picada 

!Acidental 11 12 . 681 11 1. 012 11 2.1 06 11 266 11 12 .598 11 2 12 11 2 8 . 8 7! 
ITent . 
. suicídio lôDi 41 11 83 11 o li 2 811 12 . 59 ( 

!Ocupacional 2 1-l 4 ll 2 ·~e2 11 ') OU') 11 l::!O ii 6. 04: 
I 

~ 11 • ~ 11 ~. J~ 11 

!Abuso 1. 707 il 419 11 o 11 84 11 2.211 
joutra li 2. 671 11 226 11 175 11 869 11 4 .20~ 
JTotal 11 29.792 11 4. 094 11 14.865 11 1.255 11 53.921 

Entre o casos, 88% apresentaram sinais e sintomas, em 11% foram feitas análises de laboratório, 
15,7% ficaram internados, sendo que 47,3% ficaram um dia; 35, I% entre dois e cinco dias e 8,1% seis 
dias ou mais (figura 4). 

Figura 4. Total de Atendimentos Segundo Dias d« 
Internação, GEET 1994 a 1996 
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Figura 5. Total de Atendimentos Segundo 
Evolução, GEET 1994 a 1996 
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A evolução em 83,3% foi alta com cura; 4,6% retorno ao ambulatório; 0,5% óbito; 1,5% outra e 
1 O, 1% desconhecida (figura 5) . Os tóxicos envolvidos nos ~asos de óbitos são descritos na tabela 4. 



Tabela 3. Total de óbitos segundo agente tóxico nos Centros de Toxicologia de seis 
Ilospitais Universitários do Brasil de 1994 a 1996. 

I Tóxico Freqüência ~ % I 

I Praguicidas 137 46,9 

!Inseticidas 93 

I Herbicidas 31 

I Raticidas 
I! 

91 
I 

I I 

1Fungicidas H 

1 i u 
n I 

1 outros Praguicidas I 31 

Medicamentos 551 18,8 

i I 

Depressores do SNC 21 

Antipsicóticos 
H 

9, 

iCardiovasculares 11 6 
ii 

Trato gastrintestinal !I 3 
11 

!vitaminas/Minerais 11 

11 
3 u 

,Estimulantes do SNC 3 I 

!Analgésicos 2 

Antimicrobianos I 2 
~ 

Outros 11 9 n 
! 

Animais ! 22 7,5 

Escorpiões ~ 
I 11 

Cobras n 5 ~ 
Aranhas 3 

Abelhas 2 

Lonomia 1 



Produtos de uso Industrial 18 6,1 

Cianeto 5 

Corrosivos/Cáusticos 4 

Álcoois 2 

Outros 7 

Drogas de abuso 141 4,8 

aí na 11 

Etanol 3 

Produtos de uso do~tiC6 i 12 4,1 

Soda Caustica ~ 8 

!Tintas ~ 21 

r Ácidos ~ 11 
Outros P. 1 11 

Plantas i 71t 
11 

2,4 

Metais 2 0,7 

I Produtos Veterinários 2 0,7 

Desconhecido 18 6,1 

Não Classificado SI 1,7 
' I Total 2921 100 

Conciusão 

As intoxicações são uma importante causa de morbidade e bases de dados deste tipo permitem sua 
compreensão e estudo, além disso orientar o treinamento de pessoal, pesquisa e programas de 
toxicovigilância. 
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Applkarion Guide 

Elemental Analysis 
With the enormous amounts of toxic metal in the environment 
widespread nutrient mineral insufficiencies, assessing patients 
element imbalances and excesses is increasingly important. 
Consequently, elemental analysis is one of the most rapidly 
advancing fields in medicine. 

Research during the past three decades suggests that the 
relationship between hair element concentrations and human 
health is a complex process related to exposure, absorption, ar 
tissue distribution of e~sential and toxic elements. Studies of tt 
relationship of mineral status and behavioral disorders, 
cardiovascular disease and cancer offer exciting possibilities. 

Importance of measuring elements 
The vast majority of chemical reactions that govern cellular 
processes are in turn regulated by enzymatic reactions. Enzym• 

. catalysts most often require mineral cofactors to operate. 
Magnesium and zinc, for instance, are cofactors in hundreds of 
enzymatic reactions. Toxic elements, on the other hand, can 
interfere with enzymatic reactions and disrupt cellular activitie~ 
Thus, element insufficiencies or excesses have a significant im1 
on health. 

Unfortunately, nutrient element deficiencies are pandemic in 01 

society. Numerous government surveys have reported multiple 
mineral deficiencies in a high percentage of participants. For 
example, studies show that more than Qne-third of Americans 
consume less than 100% of the ROA for calcium.1 With the 
enormous amounts of toxic compounds· used in industry, noxi01 
elements are also a widespread, if less recognized, threat to 
health. 

Rapid development of new technologies and the attendant 
possibility for new exposure patterns are a practical concern fo1 
astute physician. In the material below, we will examine the st 
of hair, urine and blood elemental analysis for providing a prec 
gauge of element exposure. 

Hair, blood or urine analysis? 
For more than 30 years, the significance of measuring element 
concentrations in scalp hair, blood, and urine has been studied. 

These biological samples reflect the body's dynamic equilibriurr 
Hair acts as a depot and indicates element storage over time. 
Studies correlate elements in hair with exposure to smelters ar 
mines and with disease and physiologic or pathologic effects of 



nutritional excesses or deficiencies. Additionally, geographic 
variation and historical trends in hair element leveis have been 
published, and hair analysis is used in forensic medicine. 
Consequently, hair analysis provides a long-term record that 
reflects normal and abnormal metabolism, assimilation and 
exposure.2,3 

There are numerous papers on the accuracy and efficacy of hai 
testing, particularly for toxic metais such as mercury.4,5 The E 
published a study in 1979 in which more than 400 reports on h 
testing were reviewed. The authors concluded that hair is a 
"meaningful and representative tissue for biological monitoring 
most of the toxic metais. "6 H a ir analysis is also useful as a 
prognostic tool to ascertain whether an individual has a specifi< 
biochemical uniqueness, whích can then be addressed in a 
therapeutic or prophylactic program. 

Hair element testing is best viewed as a means to monitor elen 
imbalances and environmental toxicity. Follow-up blood testing 
provocative urine testing is useful to confirm hair element findi 

Stored elements in hair 
To understand how hair retains elements, it is important to knc 
the structure of hair and how hair protein is synthesized and tr. 
minerais. 

The hair shaft is a filament formed from the matrix of cells at t 
bottom of the hair follicle deep in the epidermal epithelium. Ea 
follicle is a miniature organ that contains both muscular and 
glandular components. Human hair is 80% protein, 15% water 
small amounts of lipids and inorganic materiais. The mineral 
content of the hair is 0.25% to 0.95% on a dry ash basis.7 Of t 
approximately 100,000 hairs in thê average human scalp, 10% 
in the resting phase. During the growth phase, the scalp follicle 
produce hair ata rate of 0.2 to 0.5 mm/day- or about 1 em ea 
month. 

The growing hair follicle is richly supplied with blood vessels, a 
the blood that bathes the follicle is the transport medium for b< 
essential and potentially toxic elements. These elements are tt· 
incorporated into the growing hair protein. Unlike other body 
tissues, hair is a metabolic end-product that incorporates elem• 
into its structure while growing. As hair approaches the skin 
surface, it undergoes a hardening process, or keratinization, an 
the elements accumulated during its formation are sealed into 
protein structure of the hair. Thus, element concentrations of ti 
hair reflect concentrations in other body tissues. 

Urine and Blood Analysis 
Much work is underway in the realm of urine element testing. 
Hamilton, Poulsen, Sabbioni, Van der Venne and others have 



undertaken the herculean task of compiling reference range da 
for urine and blood elements in various European populations. · 
urine is an appropriate sample to assess the excretion of 
potentially toxic elements, providing a window on leveis retaint 
in the body and duration of exposure. As stated for the populat 
of Denmark, a reasonable parallel of other developed 
countries," ... high-dose environmental or occupational trace 
element exposure rarely occurs and health risk assessment is 
mainly pertained to the health effects of long-term low-dose 
exposure."s Under certain conditions, urine samples are optimé 
gauge the effects of this long-term, low-dose type deposition o 
toxic elements. 

Minerais can be stored in various tissues where they may causE 
damage or metabolic interference in the depot structures (kidn 
bone, nerve tissue) without causing particularly elevated blood 
leveis. Toxic elements are often cleared rapidly from the blood, 
leaving only a relatively brief time window in which blood levei 
reflect body burden. Cadmium, for example, has a biological hc 
life in humans of greater than 10 years; therefore, the cumulat 
deposition of this element can be of significant concern.9 

Provocative testing can help determine such instances of toxic 
element deposition and provide the clinician with clear therape 
direction and accurate monitoring of treatment response. In thi 
technique, a strong excretory inducer is administered to the 
patient after a pre-treatment urine sample is obtained. After a 
given time frame, dependent upon the agent used and the 
analytical technique applied, a second urine sample is collectec 
and the post-treatment excretion of elements calculated. This 
method allows a sampling of the stored deposits of toxic eleme 
which h ave been sequestered from the blood . . 
Leveis of nutrient elements in the blood and the excreted urine 
tightly controlled via metabolic, reabsorptive and excretory 
mechanisms. Therefore, most urine testing is not helpful in 
nutritional element assessment. Inclusion of nutritional elemer 
among the analytes reported can support the study of 
nutrient/toxic interactions, however. This practice is encourage 
the observation made by Hamilton, et ai. that "more attention 
must be paid to the concentration of the major and minor 
elements, asso often they control the abundances of minor ant 
trace elements." As is also mentioned in this important work, ti 
biochemical mechanisms whereby an element is elevated or 
depressed are crucial to elucidate since mineral eccentricities n 
be a secondary effect of metabolic defects.to 

It is important to note some of the conclusions by the research 
regarding blood sampling; " .. .for the elements present in man, 
global uniformity in abundances seems to occur which must ref 
the control exerted by the body, i. e. the overall homeostatic 



process."u This supports the gathering of reference range daté 
and their inclusion as useful, stable parameters of biologic 
function. 

The ability of the blood to counter changes in element presentê 
keeps nutritional and many toxic leveis within a narrow range, 
unless under heavy exposure. This homeostatic response 
illustrates the effective clearance mechanisms in the blood, an( 
largely explains the short-term utility of blood analysis. The 
importance of exploring the depot-storage capacities of various 
elements, particularly the toxic ones, remains a vital aspect in 
elemental analysis largely met by urine and hair testing. To 
summarize the advantages/disadvantages of the various tissue 
sources for elemental analysis: 

HAIR Elemental Analysis: Hair is perhaps the best specimen 
through which to evaluate mineral imbalances and toxicities. It 
provides good long-term exposure assessment, is non-invasive 
inexpensive and allows for investigation of nutrient/toxic 
interactions which are only beginning to be determined for the 
other samples mentioned. 

URINE Elemental Analysis: This source shows what element~ 
the body is currently excreting. It provides good qualitative 
information if a person has been recently exposed to a toxic 
element (days-weeks), and it gives quantitative information of 
excreted elements before, during and after provocative challen· 

BLOOD Elemental Analysis: Blood provides information abou 
what the body has recently (hours to days, in some cases wee~ 
absorbed. This is largely independent of tissue deposition. Bloo 
leveis vary according to the actual component analyzed (plasm 
serum, RBCs). They can be transient in nature, and are subject 
the body's homeostatic mechanisms to maintain leveis within 
narrow ranges. 

Toxic elements 
Toxic metais used in industrial processes have increased huma 
exposure dramatically during the last 50 years. These toxins cé 
lead to a variety of symptoms, and evaluating hair may uncove 
these relationships. Since hair often serves as the primary tisst 
examined, most of the following discussion focuses on this sarr 
for toxic element evaluation. 

Hair has a long history in human and animal studies of revealir 
chronic exposure to toxic metais. Because hair is biologically 
stable, accurate assays can be performed on hair hundreds of 
years old. For instance, hair samples taken from NapoiDon wer 
tested for arsenic poisoning.12 In recent years, hair evaluation 
toxic elements such as lead, mercury, cadmium and arsenic ha 
received scientific validation. Studies confirm that toxic elemer 



can directly influence behavior by impairing brain function, 
influencing neurotransmitter production and utilization, and 
altering metabolic processes. Gastrointestinal, neurological, 
cardiovas;cular and urological systems are where elements can 
induce impairment and dysfunction. 

Environmental exposure to toxic metais may be infrequent and 
highly variable, and hair element concentrations are most 
meaningful when cumulative intake and exposure over time is 
case.13-15 Research suggests hair metal content provides a be 
estimate for long-term accumulation when compared to blood 
metallevels.16 Hair is an excellent medium because 
concentrations often are up to 300 times higher than those of 
serum or urine. Because hair stores these elements, it is a 
barometer o f early, chronic exposure and often reflects excess 
exposure before symptoms appear. 

Toxic elements have detrimental effects, even at minute leveis 
but the effects vary with the mode and degree of exposure and 
with individual metabolism and detoxification. Mechanisms of 
toxicity are muftipfe and incfude enzyme or cofactor inhibition, 
enzyme potentiation, disruption of membrane and other transp 
processes, and decreases in neuronal functioning or nerve 
conduction processes. Some of these effects are synergistic am 
elements or with toxic chemicals. 

The levei of toxicity of these efements and corresponding advet 
effects vary .among individuais. Chronic, subacute exposure ma 
lead to subtle or ovêrt long-term problems in selected individUé 
and ís of particular concern in children. Lead and mercury in 
particular show defeterious effects in children, in part due to th 
high growth rates and low body mass. The toxic etements may 
impaír various enzymatic and neurotogic processes gradually at 
progressively. Below are some relationships that have been ma 
between toxic efements and various types of dysfunction. 

Aluminum 
A disturbing pattern of aluminum accumulation and ínterferenc 
with normal neurological function ap·pears to be supported in tt 
literature. Dyslexic chiJdren were shown to have higher leveis < 
aluminum in their hair compared with controls, and other 
behavioral difficulties in school atso correlated with elevated le· 
of this element.17,18 Urine leveis of aluminum are observed to 
etevated in people with a history of antacid intake.19 The 
estimated half-life of aluminum found in the urine is 7.5 hours~ 
however, the excretion kinetics vary according to the form in "" 
the element was present in a worker's environment.20 

There are geographical links with Alzheimer's disease and high 
atuminum in drinking water. Elevated hair aluminum has been 
observed in Alzheimer's patients, and some Alzheimer's patient 



Antioxidants: Working Toward A Definition 

Strong consumer interest in the relationship between diet and health has created an insatiable 
demand for nutrition information. Dietary antioxidants, because oftheir association with chronic 
disease risk reduction, are the basis of much o f this intrigue. Keeping pace with this demand has 
been a challenge. As health professionals and joumalists strive to inform the public about these 
beneficiai food components, academic, scientific and regulatory organizations have stepped up 
their efforts to meet the demand for research results and information. 

At the October 1998 annual meeting ofThe American Dietetic Association (ADA), a session titled, 
Antioxidants: Scientific Status~ Consumer Attitudes, addressed the scientific rationale for the 
development of definitions for these dietary components. 

Antioxidants: Complex Compounds 

By now, many have heard about epidemiological evidence suggesting that eating fruits and 
vegetables may reduce the risk ofboth cancer and cardiovascular disease. It has been hypothesized 
that these potential health benefits are due in part to the presence of antioxidant compounds in 
these foods. These beneficiai compounds have been lumped together and loosely termed dietary 
antioxidants. However, further examination by scientists has revealed that compounds typically 
grouped together as dietary antioxidants can differ considerably from one another. Because of 
these differences, defining exactly what antioxidants are is no small task. 

Scientists have learned that antioxidants are components of food, are found mostly in fruits and 
vegetables and prevent free radicais from attacking cells and damaging DNA. But, "developing a 
definition is complicated because the functions of some compounds vary under differing 
circumstances," stated ADA speaker, Sandra Schlicker, Ph.D., senior staff officer,. Food and 
Nutrition Board, Institute ofMedicine (lOM), National Academy of Sciences (NAS). "In addition, 
antioxidants in foods are not interchangeable and may differ from one another both in their sites of 
action and their mechanism of action." In other words, the beta carotene found in a carrot may not 
act in the same manner as the vitamin C found in oranges. 

Scientists are working hard to figure out just what it is that makes these food components 
beneficiai to health. In the meantime, because no set definition exists, researchers and others have 
tried to provide some framework with which to work. 

Establishing a Detinition 

A number of academic, scientific and regulatory organizations are considering what research is 
needed to support claims and establish definitions related to antioxidants, or functional components 
offoods. At the ADA conference, John Milner, Ph.D., professor and head ofthe Department of 
Nutrition at the Pennsylvania State University, presented an overview of several antioxidants and 



other functional components believed to reduce the risk of major chronic diseases. While 
scientifically-sound research already indicates potential health benefits of dietary antioxidants, 
11much work still remains, 11 noted Dr. Milner. 11 A large body of credible scientific research is needed 
to confirm the benefits of any particular food or component. 11 Without enough research to answer 
various questions, accurate definitions cannot be established. 

To date, according to Dr. Milner, more than 500 compounds have been identified as potential key 
components to a healthful diet. However, the number of compounds where ample information is 
available to establish their link to health is much smaller. 

A recent report from the Pane! ofDietary Antioxidants and Related Compounds, lOM, NAS, has 
proposed a definition for dietary antioxidants for the purpose of characterizing the properties of 
these compounds (see glossary). The Panel's proposed definition for antioxidants is based on 
several criteria. First, the substance must be found in human diets. Second, data on the food 
component must exist in measurable quantities in food consumption databases, such as the U.S. 
Department of Agriculture's Continuing Survey ofFood Intakes by Individuais (CSFII). Last, the 
substance must have been shown, in humans, to decrease the adverse effects offree radicais (see 
glossary). 

The more established functional food components-those where a greater wealth of science has 
indicated their promise as having possible antioxidant effects-are being reviewed by the 
NASIIOM's Panel on Dietary Antioxidants and Related Compounds to establish Dietary Reference 
Intake leveis (DRI) (see September/October 1998 Food lnsight). The following compounds are 
being considered for DRI leveis. 

Carotenoids 
Carotenoids are an array of compounds that include among others, beta-carotene, alpha
carotene, lycopene, lutein and zeaxanthin, and cryptoxanthin. 

Vitamin C 
Because vitarnin C can donate electrons, it effectively prevents damage caused by free 
radicais. lts role as an antioxidant is well established through many animal and human 
studies. 

Vitarnin E 
Vitarnin E has long been known for its effectiveness as a scavenger of free radicais. 
Composed of a group of fat-soluble molecules that occur naturally in eight different forms, 
dietary vitarnin E comes from both plant and animal sources. Evidence is mounting about the 
antioxidant effects ofvitamin E on heart disease, and there is some preliminary research on 
its effects on some types of cancer. Studies using food and supplements show that vitarnin E 
benefits healthy people, as well as those who already have heart disease. 

Selenium 
Selenium is an essential component of several enzymes that help remove free radicais from 
the blood stream. Intervention studies have demonstrated antioxidant effects of selenium 
supplementation on reducing the risk of disease development. 

Other functional components of food, such as flavonoids, phenols and polyphenols, and phytoestrogens, are 
not currently under review by the NAS/lOM pane! for DRis. This is because there are few published 
scientific studies on these potentially important dietary substances. However, ongoing research may provide 
data on which to base future DRis for these compounds. 

Consumer Interest 

Consumer interest is often the driver for further research and information. Quantitative research 
conducted by the Intemational Food Information Council (IFIC) in 1998 shows that 91 percent of 



consumers interviewed want more information on the subject o f functional food components, 
including antioxidants (see May/June 1998 Food Insight). "It is clear that consumers' curiosity is 
piqued," stated Lisa Katic, RD, associate director, food safety at IFIC. "The whole focus has 
shifted in the consumer's mind from family history as being the number one influence on health, to 
food and nutrition as being the number one contributing factor." 

The ever-expanding body ofknowledge on antioxidant and related compounds, while helping to 
clarify the role o f these important food components, also complicates the issue o f defining dietary 
antioxidants. However, one common theme to ali ofthe suggested definitions for these food 
components is the assumption that they have a potentially beneficiai role in risk reduction and 
treatment of disease. 

Where Antioxidants are Found 

• Carotenoids are found in fruits and vegetables including carrots, fresh tomatoes, tomato 
products, green vegetables, peppers and squash. 

• Vitamin C is found in oranges and orange juice, peppers, tomatoes and many other fruits and 
vegetables. 

• Vitamin E is found in nuts, fats and oils, wheat germ and green leafy vegetables. 
• Selenium is mostly found in seafood and organ meats (tiver, kidney). 

For some ofthese vitamins and minerais, for example, vitamin E, it is difficult to get sufficient 
amounts of the nutrient from foods to receive true antioxidant effects. In such cases, supplements 
may be warranted. 

Glossary 

Dietary antioxidants (NAS/lOM proposed definition): 
A dietary antioxidant is a substance in foods that significantly decreases the adverse effects 
o f reactive oxygen species, reactive nitrogen species, o r both on normal physiological 
function in humans. 

Free radical: 
Unstable molecules resulting from normal metabolic processes. During these processes, 
oxygen molecules tose an electron, which creates an unstable molecule (free radical) thereby 
causing oxidative stress. These free radicais attack healthy cells in the body in the hopes of 
finding another electron to stabilize themselves. This process can cause damage to healthy 
cells. 

Functional food components: 
Nutritive and non-nutritive compounds found in food that are thought to reduce the risk of 
disease or promote health. 

Functional foods: 
Foods that may provide a health benefit beyond basic nutrition. 

Phytochemicals: 
Naturally occurring constituents ofplant foods which are currently under scientific 
investigation to determine their potential benefits for reducing the risk of potential health 
problems, including cancer, cardiovascular disease, rheumatoid arthritis, hypertension and 
others. 

Consumer Research Data 

• 91% o f consumers interviewed want more information on the subject o f functional food 
components, including antioxidants. 
• Antioxidants were named by l 5% of participants as "potentially reducing the risk of specific 



diseases or health concems." 
• The extent that the following factors maintain or improve health. 

Food and Nutrition 
Exerci se 
Family Health History 

74 % 

41 % 
64 % 




