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RESUMO 

 

 
Avaliação de saúde e do perfil metabólico de mulheres trabalhadoras inseridas no arranjo 

produtivo domiciliar e informal de joias e bijuterias. 

Introdução: A cidade de Limeira-SP contempla um relevante polo produtivo de joias e 

bijuterias, bem como um cenário de flexibilização do trabalho, por meio da informalidade e 

terceirização. Os trabalhadores, assim como a população podem ser expostos a diversos 

elementos, dentre eles, a elementos potencialmente tóxicos (EPT), como o Arsênio (As), 

Chumbo (Pb), Mercúrio (Hg), Cádmio (Cd), Níquel (Ni), Zinco (Zn), Cromo (Cr), Cobre (Cu) 

e Estanho (Sn). Esses EPTs podem ser identificados e quantificados no organismo humano, por 

meio da análise metabolômica, a qual quantifica os metabólitos relacionados ao metabolismo 

humano. Objetivo: Descrever o perfil de saúde de trabalhadoras e perfil metabolômico por 

HPLC-MS de soldadoras inseridas no arranjo produtivo local, informal e domiciliar da 

produção de joias e bijuterias na cidade de Limeira, SP, e identificar as doenças associadas aos 

metabólitos encontrados. Metodologia: Este estudo de delineamento transversal incluiu 129 

participantes, sendo divididas em dois grupos, denominado “Exposto” (n=72) e “Controle” 

(n=57). A partir da amostra inicial, foi selecionada uma sub amostra de 15 participantes de cada 

grupo, “Exposto” e “Controle”, para o desenvolvimento da análise metabolômica untargeted 

no plasma. Todas as participantes responderam questionários de doenças referidas, adaptados 

do Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Agravos não 

Transmissíveis para coletar informações sobre saúde, hábitos de vida e informações 

gestacionais. Amostras de sangue foram coletadas para análise de metais e uma subamostra foi 

selecionada para análise metabolômica untargeted por HPLC-MS. Testes exatos de Fischer 

foram aplicados aos dados de doenças autorreferidas e consumo de grupos alimentares 

(p<0,05), bem como teste de comparação de médias para as concentrações de EPT. Para os 

dados cromatográficos foram aplicados a análise multivariada pelos métodos de análise de 

Componentes Principais (PCA) e a análise discriminante por mínimos quadrados e parciais 

(PLS-DA). Resultados: Ao analisar todas as mulheres do estudo, foi encontrada uma diferença 

estatisticamente significante das doenças respiratórias (p=0,04) para o grupo Exposto, enquanto 

as mulheres do grupo Controle referiram mais frequentemente tosse seca (p=0,02) e diabetes 

gestacional (p=0,02). A análise das condições socioeconômicas mostrou que as mulheres de 

ambos os grupos têm remuneração abaixo do salário-mínimo da época da coleta (2017), embora 

as mulheres do grupo Exposto apresentem maior remuneração. Para o grupo de soldadoras foi 



 

identificada uma maior concentração de Pb no sangue (mediana Exposto= 13,8 µg L
-1

; mediana 

Controle=8,3 chumbo µg L
-1

; p= 0,02; U=58). Conclusão: O total de pessoas do sexo feminino 

do grupo Exposto referiu doenças respiratórias, enquanto a análise estatística realizada para as 

amostras metabolômicas não foi capaz de mostrar qualquer padrão de diferenciação entre os 

grupos de mulheres soldadoras e não soldadoras. 

Palavras-chave: Saúde do trabalhador. Exposição ocupacional. Doenças crônicas. Plasma. 

Metabolômica. 



 

ABSTRACT 

 

 
Evaluation of health and metabolic profile of working women inserted in the local 

productive, home based and informal arrangement of jewelry and fashion jewelry. 

 
Introduction: The city of Limeira-SP includes a relevant production chain for jewelry and 

fashions jewelry, as well as a homebase work scenario, through informality and outsourcing. 

Workers as well as the population can be exposed to various elements, including potentially 

toxic elements (PTE), such as Arsenic (As), Lead (Pb), Mercury (Hg), Cadmium (Cd), Nickel 

(Ni), Zinc (Zn), Chromium (Cr), Copper (Cu) and Tin (Sn). These PTEs can be identified and 

quantified in the human body, through metabolomic analysis, which quantifies metabolites 

related to human metabolism. Objective: To describe the health profile of female workers and 

the metabolic profile by HPLC-MS of welders inserted in the local, informal and household 

production arrangement for the production of jewelry and fashion jewelry in the city of Limeira, 

SP, and to identify the diseases associated with the metabolites found. Method: This cross- 

sectional study included 129 participants, being divided into two groups, called “Exposed” (n 

= 72) and “Control” (n = 57). From the initial sample, a sub-sample of 15 participants from 

each group, "Exposed" and "Control", was selected for the development of untargeted 

metabolomic analysis in plasma. All participants answered questionnaires on referred diseases, 

adapted from the Household Survey on Risk Behaviors and Referred Morbidity of Non- 

Communicable Diseases to collect information on health, lifestyle and gestational information. 

Blood samples were collected for metals analysis and a subsample was selected for untargeted 

metabolomic analysis by HPLC-MS. Fischer's exact tests were applied to data on self-reported 

diseases and consumption of food groups (p <0.05), as well as a means comparison test for PTE 

concentrations. For the chromatographic data, multivariate analysis using the Principal 

Component analysis methods (PCA) and the discriminant analysis by least squares and partials 

(PLS-DA) were applied. Results: When analyzing all the women in the study, a statistically 

significant difference was found in respiratory diseases (p = 0.04) for the Exposed group, while 

women in the Control group reported more frequently dry cough (p = 0.02) and gestational 

diabetes (p = 0.02). The analysis of socioeconomic conditions showed that women in both 

groups have remuneration below the minimum wage at the time of collection (2017), although 

women in the Exposed group have higher remuneration. For the welders' group, a higher 

concentration of Pb in the blood was identified (median Exposed = 13.8; median Control = 8.3; 



 

p = 0.02; U = 58). Conclusion: The total number of females in the Exposed group reported 

respiratory diseases, while the statistical analysis performed for the metabolomic samples was 

not able to show any pattern of differentiation between the groups of welder and non-welder 

women 

Keywords: Occupational health. Occupational exposure. Chronic diseases. Plasma. 

Metabolomics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 
DO BIOMONITORAMENTO AO METABOLOMA HUMANO 

 

 
A avaliação da exposição humana a Elementos Potencialmente Tóxicos (EPT), 

presentes no ambiente externo geral ou no ambiente de trabalho vem sendo mensurada em 

amostras ambientais, como ar, água e solo, sendo denominado monitorização ambiental. No 

entanto, mensurar substâncias químicas ou seus metabólitos na pessoa exposta 

(biomonitoramento humano – BH) fornece uma relação direta entre a exposição e a 

concentração interna e possíveis efeitos na saúde. Assim, melhora a avaliação da exposição de 

pessoas que podem estar expostas em diferentes vias (respiratória, dérmica ou oral), uma vez 

que as características individuais de cada pessoa, em relação à absorção, metabolismo e 

excreção resultam em diferentes magnitudes e efeitos à saúde (Kuno et al., 2010; Sedini, 2016). 

A abordagem do expossoma difere do biomonitoramento tradicional à medida que o 

expossoma é o acúmulo de influências ambientais (como dieta, exposições ambientais e 

ocupacionais, estilo de vida, condição socioeconômica, fatores sociodemográficos, local de 

residência), de processos endógenos (fisiologia, idade, morfologia corporal e o genoma do 

indivíduo), somado às respostas biológicas associadas (Rappaport et al., 2014; Smith et al., 

2015, Olympio et al., 2019). A incorporação da abordagem expossômica durante o 

planejamento de estudos de biomonitoramento humano oferece um meio para melhorar a 

avaliação da exposição a baixas doses e misturas complexas (Wild, 2012; Dennis, 2017). Esse 

modelo tem o potencial de elucidar a origem de mecanismos subjacentes aos impactos 

ambientais na saúde, promovendo a saúde e evitando ou retardando a doença (Louis et al., 

2018). 
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Nesse sentido, o sequenciamento e mapeamento do genoma humano subsidiaram o 

conhecimento da expressão dos genes, codificação das proteínas, sequências de DNA, 

identificação das vias bioquímicas e do desenvolvimento de doenças crônicas, como câncer, 

diabetes, doenças vasculares e neurodegenerativas (Vineis et al., 2013). Entretanto, o 

mapeamento genético não elucidou a totalidade das doenças humanas, as variantes genéticas 

explicam uma pequena parte dos riscos de doenças crônicas (10 a 30%) o que indica o papel 

das exposições ambientais e interações genéticas ser expressivo (70 a 90%) (Rappaport, 2016; 

Olympio et al., 2019). 

Reconhecendo que adoecer envolve processos químicos que alteram os processos 

fisiológicos do organismo, foi sugerido o expossoma sanguíneo, como a totalidade de químicos 

resultantes dos processos endógenos, possíveis de mensurar no sangue (Rappaport, 2018). 

O expossoma demandou métodos de análise de dados que subsidiassem a identificação 

e o sequenciamento de biomoléculas (Rappaport, 2018). Dentre tais métodos, o 

desenvolvimento das tecnologias ômicas foi aplicado com o propósito de identificar a 

abrangência de biomoléculas como: genes, proteínas e metabólitos, contidos em uma amostra 

biológica como tecidos, células ou fluídos. Dentre essa abrangência biomolecular, a tecnologia 

ômica, especificamente a metabolômica, consiste na compreensão e quantificação da análise de 

metabólitos de um sistema biológico, neste caso, o metaboloma humano, constituído pelo 

conjunto de metabólitos de baixo peso molecular (até 1500 Da), existentes ou alterados, em um 

organismo, sendo, esse conjunto, chamado de metaboloma. (Fiehn, 2001; Gibney et al., 2005; 

Siroux et al., 2016; Canuto et al., 2018). 

O perfil metabolômico considera a interação temporal do início e desenvolvimento de 

doenças, possibilitando o reconhecimento de caminhos moleculares subjacentes aos desfechos 

fisiopatológicos, por exemplo, além de possíveis intervenções (Nair et al., 2014; Athersuch e 

Keuns, 2015). O metaboloma também incorpora influências ambientais, como a prática de 
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exercícios e dieta (Tsoukalas et al., 2017), ou ainda, tornando possível descrever exposições 

ambientais associadas à desfechos de saúde, por meio do delineamento do fenótipo biológico 

decorrente de mudanças no perfil metabólico endógeno (Yin et al., 2015; Rappaport, 2018). 

Estas são razões pelas quais, dentre as várias tecnologias ômicas, a metabolômica vêm 

recebendo grande atenção (Rappaport, 2018). 
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1.1. TECNOLOGIAS -ÔMICAS NA ABORDAGEM DO 

EXPOSSOMA HUMANO 

 

 

 
O uso das técnicas ômicas possibilita a avaliação do expossoma humano, por meio do 

sequenciamento e identificação de moléculas biológicas, as quais constituem estruturas 

orgânicas e são responsáveis pela sinalização e regulação de um sistema biológico (Coughlin, 

2011; CDC, 2014; Olympio et al., 2019). 

A metabolômica foi conceituada, por Fiehn (2001) como a análise holística e 

quantitativa do metaboloma de um sistema biológico (Canuto et al., 2018). Comumente é 

classificada nas modalidades target ou untargeted. A análise target aborda um grupo específico 

de metabólitos, sendo utilizada para sequenciar e quantificar metabólitos direcionados, 

pertencentes as rotas metabólicas (Cevallo-Cevallo et al., 2009; Dudley et al., 2010). A análise 

do tipo untargeted permite um reconhecimento global, do maior número possível de 

metabólitos contidos nas amostras, utilizando um volume da ordem de µL de amostra biológica 

(aproximadamente 100 µL) (De Vos et al., 2007; Johannson et al., 2015; Jones, 2016; Canuto 

et al., 2018). 

Os resultados estão ancorados à estatística, tecnologia e bioinformática por meio de 

bancos de dados eletrônicos e publicamente disponíveis, contendo informações detalhadas 

sobre metabólitos. Os bancos de dados têm por finalidade armazenar e associar dados químicos, 

clínicos e de biologia molecular ou bioquímica. Dentre os bancos existentes, foram 

selecionados para este estudo o banco de dados de metabólitos endógenos comuns em múltiplos 

biofluídos: o banco - The Human Metabolome Database [HMDB (aproximadamente 114.264 

metabólitos)] – é um banco de dados abrangente sobre os metabólitos humanos, juntamente das 

funções biológicas, concentrações fisiológicas, associação com doenças, reações químicas, vias 
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metabólicas e espectros de referência. Atualmente, é considerado o recurso padrão para os 

estudos de metabólitos humanos (Wishart et al., 2018). Há o PubChem (aproximadamente 109 

milhões de compostos) – banco de dados que evidencia recursos substanciais disponíveis 

relacionados à atividade biológica baseada em ensaios e/ou propriedades físico-químicas de 

pequenas moléculas (Wang et al., 2009; Gaulton et al., 2012). Kyoto Encyclopedia of Genes 

and Genomes (KEEG) – este banco de dados integra informações genômicas, químicas e 

funcionais (Kanehisa et al., 2021). Já a Metabolite and Chemical Entity Database [METLIN 

(aproximadamente 850 mil metabólitos)] pode ser considerada a maior base de dados 

experimentais oriundos da análise de espectrometria de massas (Xue et al., 2020). 



6 
 

 

 

1.2. ASSOCIAÇÃO ENTRE DOENÇAS CRÔNICAS E 

PERFIL METABÓLICO 

 

Acredita-se que as diferenças populacionais favoreçam a compreensão das diferentes 

exposições ambientais e endógenas, fortalecendo os conhecimentos e os subsídios à saúde 

humana (Ndiaye et al., 2011). Malatji e colaboradores (2017) corroboram a importância das 

diferenças populacionais uma vez que evidenciaram, em diferentes sistemas biológicos, o 

potencial da análise metabolômica principalmente relacionado à determinação de fenótipos 

metabólicos, aprimorando a compreensão acerca do metabolismo e da saúde humana. 

Desta forma, a aplicabilidade de análises é reconhecida por meio dos resultados 

encontrados e divulgados por estudos abordando alterações metabólicas e neurotransmissoras 

resultando, por exemplo, em distúrbios neurológicos (Dumas e Davidovic, 2013), incluindo 

doenças neurodegenerativas, como ataxia espino-cerebelar (Griffin et al., 2004), doença de 

Huntington (Tsang et al., 2009) e doença de Alzheimer (Salek et al., 2010). 

Recentemente, a metabolômica explorou as peculiaridades metabólicas de pessoas que 

convivem com problemas pulmonares. Dentre as patologias relacionadas ao sistema 

respiratório, abordou-se a asma, a fim de diferenciar as respostas metabólicas de asmáticos e 

controles saudáveis, além de diferenças entre pacientes que apresentam respostas esperadas e 

aquém a tratamentos com glicocorticoides, além de compartilhar a descoberta de 21 

biomarcadores, dentre eles: acetato, adenosina, succinato, alanina e treonina (Kelly et al., 2017). 

No caso das Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônicas (DPOC), foram identificados, no 

plasma, marcadores de reconhecimento precoce sobre a inflamação crônica, como o 

fibrinogênio, na fase aguda, desenvolvimento e exacerbação das DPOC, como o mioinositol, 

glicerofosfoinositol [PI (40: 7)], derivados do Inositol, indicando um perfil alterado do 

metabolismo de fosfatidilinositol em fumantes. (Paige et al., 2011; Chen et al., 2015; Kan et al., 

2017). 
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Paige et al (2011) selecionaram indivíduos saudáveis e doentes, com enfisema, segundo 

o critério de inclusão “serem fumantes”. Ao analisarem o plasma dos grupos doente e saudável, 

por meio da espectrometria de massas, obtiveram 3534 candidatos potenciais a biomarcadores. 

Desta forma, puderam identificar quais fenótipos apresentam maior suscetibilidade para o 

desenvolvimento da DPOC devido à exposição ao cigarro, por meio da análise metabolômica. 

Por fim, concluíram que a identificação de novas moléculas tem fornecido novas informações 

e confirmado as já existentes. 

Chen et al (2017) observaram pessoas com Doença Renal Crônica (DRC) e buscaram 

desvendar a relação entre seus metabólitos, expressão gênica de processos inflamatórios e 

cascata de sinalização, a fim de compreender a patogênese molecular ocorrida. A compreensão 

da relação de metabólitos com a creatinina possibilitou a inclusão desta nos critérios de 

diagnóstico clínico (Zhao et al., 2014), haja vista que o modelo metabólico evidenciou que 5- 

MTP, homocisteína e citrulina têm potencial sensibilidade e especificidade para DRC, 

tornando-se um indicador favorável a diagnósticos de lesão renal avançada (Rhee et al., 2013). 

Desta forma, 30 rotas metabólicas e 25 metabólitos foram diferenciados entre o grupo de 

pessoas que convivem e não com a DRC (Chen et al., 2017). 

As doenças crônicas não transmissíveis são a principal causa de óbitos no mundo, sendo 

que as doenças cardiovasculares (DCV) representam as doenças de maior impacto (Ministério 

da Saúde, 2014). Segundo a Organização Mundial da Saúde, ocorrerão cerca de 23,6 milhões 

de mortes pela DCV, até 2030 (WHO, 2017). 

White e colaboradores (2017) visaram diferenciar o perfil metabólico no sangue de 

gestantes obesas com e sem Diabetes Mellitus Gestacional (DMG). Os resultados revelaram 

complexas alterações no perfil metabólico das gestantes com DMG. Os resultados encontrados 

contribuem para as ações de prevenção e intervenção efetiva nas alterações glicêmicas e 

lipídicas de gestantes obesas. 
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Maitre et al (2018) apresentaram o projeto HELIX (Human Early-Life Exposome), uma 

colaboração entre seis estudos de coorte do binômio mães e filhos, em seis países da Europa. 

Nesse projeto, foi selecionada uma subcoorte de 1200 pares de mães e filhos a fim de 

caracterizar o expossoma, incluindo biomarcadores de exposição durante a gestação e os 

biomarcadores e dados ômicos da infância (Vrijheid et al., 2014). Amostras biológicas, 

incluindo urina, sangue total, soro e plasma, foram coletadas para análises ômicas incluindo 

proteômica, transcriptômica e metabolômica. Foram identificadas assinaturas no plasma 

(Luminex, cytokines 30-plex, apoliprotein 5-plex e adipokine 15-plex), as quais, incluindo 

outras fontes de informação como questionários e avaliações ambientais ampliaram a 

compreensão sobre esses indivíduos. 

Melo e colaboradores (2018) desenvolveram um estudo sobre a dengue lançando mão 

da análise metabolômica do soro sanguíneo, para melhor compreender a dinâmica do vírus no 

hospedeiro. Foi observado, que nas infecções por dengue, alterações em três precursores de 

fator de ativação plaquetária (FAP), sendo eles três derivados de fosfatidilcolina (PC) e quatro 

triglicerídeos, assim, confirmando que é possível identificar in vivo quais as moléculas 

associadas ao fenótipo no processo de infecções virais (Melo et al., 2018). 
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1.3. ARRANJO PRODUTIVO DE JOIAS E BIJUTERIAS DE 

LIMEIRA, SÃO PAULO 

 

O município de Limeira é considerado de médio porte, localizado no interior do Estado 

de São Paulo e segundo dados de 2010 possuía cerca de 276.022 habitantes sendo 50,9% 

mulheres, com população predominantemente urbana (IBGE, 2010). A cidade de Limeira 

concentra um polo relevante de produção de joias e bijuterias do Brasil, representando 60% da 

produção do país (Lacorte et al., 2013). A cidade possui um arranjo produtivo local (APL) 

inserido no perímetro do município envolvendo etapas de processos industriais distribuídos 

entre a fabricação, a montagem de peças brutas e o tratamento de superfícies ou a galvanoplastia 

(Figueiredo, 2011) caracterizado pela mão de obra terceirizada, informal e domiciliar (Ferreira, 

2005; Lacorte, 2012; Ferreira et al., 2019; Pereira et al., 2020). 

Algumas famílias trabalham em suas residências desenvolvendo etapas da produção de 

joias e bijuterias, com o auxílio dos moradores da residência na produção, a fim de contribuir 

com a renda familiar em busca de melhores condições de vida (Vilela e Ferreira, 2008). 

Todavia, a inserção familiar nesse tipo de produção resulta em características peculiares as 

quais incluem o trabalho infantil, condições precárias e inseguras de trabalho (Lacorte et al., 

2013, p.201; Ferreira et al., 2019; Pereira et al., 2020). 

As joias e bijuterias são diferentes em suas constituições, etapas de produção e design. 

As joias são produzidas a partir de materiais como ouro, platina, titânio, nióbio e prata. Já as 

bijuterias são produzidas a partir do latão entre outras ligas metálicas (Ferreira, 2005). O 

processo de fabricação de joias e bijuterias envolve etapas, nas quais são utilizados produtos 

constituídos por elementos químicos potencialmente tóxicos (EPT), os quais têm seu potencial 

de toxicidade relacionado à dose e níveis de exposição (Bacon e Davidson, 2008; Hill, 2010; 

Pourret e Hursthouse, 2019). 
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Figura 1. Representação do ambiente de exposição ocupacional, Limeira SP. 
 

 

 

 
Dentre as etapas de criação, estampagem, montagem, banho, cravação, soldagem e 

expedição, ressaltamos a soldagem abordada nesse estudo, que constitui na união de metais 

pelos denominados fluxos, por meio do aquecimento, abaixo da temperatura de fusão (Lacorte, 

2012). Para este processo, existem dois tipos de solda: a solda quente que utiliza uma solda em 

pó ou em palha, com auxílio de maçarico e a solda a frio, que utiliza o fio de estanho (Vilela e 

Ferreira, 2008, Barrozo e Olympio, 2020). 

De acordo com a literatura, os elementos básicos dos fluxos de soldagem são o flúor 

(F), o boro (B) na forma de ácido bórico (H3BO3), boratos (BO3-3) e fluoretos (F-) (Lacorte, 

2012; Brastak, 2017). Esses componentes podem causar danos à saúde humana, pelo 

desprendimento de vapores e fumaças, principalmente irritação das vias aéreas superiores. No 

caso da solda quente, a qual consiste em soldar com um ferro elétrico, torna-se necessária a 

utilização do ácido clorídrico (HCl) nas concentrações que variam entre 5% e 10% (v/v) 

(volume de soluto/volume de solvente) para o desengraxe do material a ser soldado (Brastak, 

2017). 

 

 

 

Tavares et al. (2018) identificaram altas taxas de contaminação por EPT em peças e 
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insumos da produção de joias e bijuterias. Nesse estudo, foram analisadas 19 peças e 1 amostra 

de pó de solda, o qual é utilizado para soldagem das peças, onde evidenciaram que 

aproximadamente 60% das joias ultrapassaram o valor permitido pela legislação brasileira para 

Cd e 26% para o Pb. O pó de solda apresentou concentrações bastante elevadas para Cd 

(5,43%), Pb (0,31%) e Sn (1,14%) na sua composição total, principalmente, quando 

comparados com os limites permitidos para Cd e Pb em joias e bijuterias da legislação 

brasileira, sendo os limites de 0,01 e 0,03% respectivamente. 

 

 

1.4. EXPOSIÇÃO À ELEMENTOS POTENCIALMENTE 

TÓXICOS E POSSÍVEIS DESFECHOS DE SAÚDE 

 

Torna-se bastante complexo compreender as exposições a elementos potencialmente 

tóxicos, dos trabalhadores do arranjo produtivo local (APL) de joias de Limeira, uma vez que, 

parte dessa cadeia produtiva acontece nos domicílios e expõe os trabalhadores e as pessoas que 

convivem no mesmo ambiente, dentre elas, os grupos mais vulneráveis como crianças, 

mulheres em idade fértil, gestantes e idosos, à elementos esperados, os quais podem influenciar 

negativamente nas condições de vida e saúde da população (Ferreira et al., 2019; Pereira et al, 

2020). 

Dentre os elementos químicos conhecidos, foi selecionado um conjunto de elementos 

que podem estar presentes no processo produtivo. Neste estudo, os EPTs foram representados 

pelo Arsênio (As), Chumbo (Pb), Mercúrio (Hg), Cádmio (Cd), Níquel (Ni), Zinco (Zn), Cromo 

(Cr), Cobre (Cu) e Estanho (Sn) (Bacon e Davidson, 2008; Hill, 2010; Baysal et al., 2013). 

 

 

A contaminação por EPT pode causar diversos prejuízos à saúde humana e ambiental, 
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dentre eles, desfechos genotóxicos e carcinogênicos tornando necessário o desenvolvimento e 

aplicação de testes que avaliem os efeitos destas substâncias presentes em todos os processos 

em que os trabalhadores estão inseridos (Jha, 2004). 

Dentre estes elementos potencialmente tóxicos podemos destacar o Arsênio, que 

segundo a Agência Internacional de Pesquisa de Câncer (IARC) é classificado como 

carcinogênico para humanos (IARC, 2012). Os desfechos clínicos de exposições a esse 

elemento estão prevalentemente, relacionados a distúrbios neurológicos, cardiovasculares, 

gastrointestinais, renais e hepáticos (Faita et al., 2013). 

Já o chumbo (Pb) se liga aos ossos, tecidos moles e sangue. A ação do chumbo está 

relacionada ao fato do íon Pb2+ ter afinidade por proteínas comprometendo o funcionamento 

de estruturas as quais elas pertencem. Essas características resultam na alteração da produção 

de hemoglobina comprometendo o sistema nervoso central e periférico, desordens vasculares, 

nefropatia, entre outros (Hoet, 2005b). 

O mercúrio (Hg) não é considerado carcinogênico pela IARC (1993), embora esteja 

contemplado na lista de Organização Mundial da Saúde (OMS), como um dos dez compostos 

preocupantes para a saúde pública estando envolvido em várias atividades ocupacionais, tais 

como atividades envolvendo a produção de tintas, baterias e joias (IARC, 1993, WHO, 2010). 

Esse elemento tem afinidade pelo sistema nervoso central, rins e o feto em desenvolvimento. 

Pode influenciar também no sistema respiratório, hematológico, gastrointestinal, imunológico 

e no sistema reprodutor (IARC, 1993; ATSDR, 1999). 

O cádmio (Cd) tem um processo de absorção dependente de vários fatores, inclusive da 

presença de outros elementos como chumbo, selênio, zinco e ferro, por exemplo, da idade, da 

dieta do indivíduo, entre outros (Verougstraete, 2005; Satarug et al., 2010). Em seres humanos 

há tropismo pelos rins, ossos e pulmões (quando a via de exposição é respiratória). Outros 

desfechos patológicos podem resultar em efeitos carcinogênicos, diabetes, hipertensão, doença 
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arterial periférica, infarto do miocárdio, diminuição das funções pulmonares, degeneração 

muscular, entre outros (Verougstraete, 2005; Satarug et al., 2010). 

O níquel (Ni) tem diversas aplicações como em ligas metálicas, fundição, catalisador e 

soldagem. A principal via de absorção pela população geral é a ingestão (IARC, 2017). Quando 

absorvido o Ni pode ser encontrado em vários órgãos e se associar a albumina, α-2 

macroglobulina e a histidina, inativando suas funções (Schaumlöffel, 2005). Além de associar- 

se a biomoléculas, o Ni tem potencial para formar espécies reativas de oxigênio (ERO) com 

efeitos, tais como, lesões celulares causando danos ou impossibilitando o processo de reparação 

do DNA (Chiou et al., 2014). Além desses efeitos, o Ni pode provocar importantes danos ao 

sistema respiratório, tais como, enfisema, bronquite, fibrose pulmonar, pneumonia química, 

entre outros males e, em contato com a pele é um forte alérgeno, além de ser classificado pela 

IARC como carcinogênico (tabela 1) (Escher et al., 2016; IARC, 2017). Esses efeitos vêm 

sendo observados em trabalhadores de fundição e soldagem (ATSDR, 2005). 

O zinco (Zn) atua como cofator em mais de 200 enzimas, particularmente nas que atuam 

na síntese proteica. Está associado a efeitos deletérios, também, na síntese de DNA, na 

reprodução, na formação dos ossos e no sistema imunológico (Walsh et al., 1994; Barceloux, 

1999). Em situações de exposição aguda a este elemento pode haver danos renais, corrosão do 

trato gastrointestinal e leucocitose (Barceloux, 1999). Trabalhadores que fazem fundição e 

soldagem podem estar expostos a partículas ultrafinas (0,2 – 1,0 µm) de óxido de zinco, 

originadas dos processos de aquecimento do Zn e quando inaladas, essas partículas, atingem os 

alvéolos e causam inflamação e lesão tecidual dos pulmões (ATSDR, 2005). 

 

 

 

 
 

Já o cromo (Cr) é conhecido como um elemento essencial para o funcionamento 
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adequado do metabolismo de lipídios, glicose e proteínas. O cromo não é um elemento de alta 

toxicidade para humanos, mas pode exibir efeitos crônicos que afetam o trato gastrointestinal e 

o fígado (Guthrie, 1982; Hoet, 2005; OSHA, 2009). 

O cobre (Cu) é um micronutriente essencial ao crescimento, por participar de processos 

enzimáticos que atuam na formação de tecidos, no metabolismo do ferro e no sistema nervoso 

central, como no metabolismo de neurotransmissores de animais e humanos. Este elemento 

apresenta baixa toxicidade para humanos, embora em grande quantidade possa apresentar 

efeitos tóxicos (Censi et al., 2006). A exposição à poeira do cobre pode causar efeitos 

gastrointestinais leves como náusea, diminuição dos níveis de hemoglobina e irritação do 

sistema respiratório (ATSDR, 2004). 

A exposição humana ao estanho (Sn) pode ocorrer por ingestão, inalação ou absorção 

dérmica, sendo que a dérmica é fortemente relacionada à exposição ocupacional para 

determinados compostos organoestânicos (ATSDR, 2005). Estudos de exposição ocupacional, 

evidenciaram efeitos negativos sobre o sistema respiratório, na presença da forma inorgânica 

deste elemento (ATSDR,2005). 

Tabela 1 - Classificação de carcinogenicidade pela International Agency for Cancer Research 

(IARC) e Environmental Protection Agency dos EPT apresentados nesse estudo. 

EPT IARC EPA 

Arsênio 1 A 

Chumbo 2B B2 

Mercúrio 3 D 

Cádmio 1 B1 

Níquel 1 A 

Zinco - D 

Cromo 3 A/D 

Cobre 3 D 

Estanho 3 - 

Classificação de carcinogenicidade segundo a IARC: 1. Carcinogênicos para humanos; 2A. Provavelmente 

carcinogênico para humanos; 2B. Possivelmente carcinogênico para humanos e 3. Não carcinogênico para humanos. 

Classificação de carcinogenicidade segundo a EPA/IRIS: A. Carcinógeno humano; B1/B2.Provável 
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carcinógeno humano (Agentes com evidência suficiente (ou seja, indicativo de uma relação causal) de dados de 

bioensaios com animais, mas com evidência humana limitada (ou seja, indicativa de uma possível relação causal, 

mas não exclusiva de explicações alternativas; Grupo B1 ), ou com poucos ou nenhum dado humano (Grupo B2); 

C. Possível carcinógeno humano; D. Não classificável quanto à carcinogenicidade humana e E. Evidência de não 

carcinogenicidade para humanos 

Fonte: IARC, 2012 e U.S. EPA, 2005 
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1.5. EXPOSIÇÃO DE MULHERES À ELEMENTOS 

POTENCIALMENTE TÓXICOS 

 
 

Dentre as exposições é importante considerar as vias em que os seres humanos estão 

expostos a EPT, em ambientes ocupacional e ambiental. Este cenário faz com que toda a 

população esteja submetida a algum nível de exposição e mais especificamente, as mulheres 

em idade reprodutiva. 

Há uma crescente preocupação acerca dos efeitos no sistema reprodutivo das grávidas a 

EPT. Diversos estudos trazem evidências de que fetos e bebês podem ser mais suscetíveis as 

diversas variações de elementos potencialmente tóxicos presentes no ambiente, quando 

comparados a adultos (Guimarães et al., 2011). Os riscos reprodutivos das mulheres estão 

relacionados aos fatores que afetam a saúde sexual e relacionados à gestação (Sangra, 2020). 

As mulheres expostas ao mercúrio podem apresentar ciclos menstruais anormais e 

dismenorreia (Rodríguez-Villamizar et al., 2015). Quando expostas ao chumbo podem 

apresentar atraso no desenvolvimento puerperal e crescimento das meninas de 8 a 18 anos, parto 

prematuro, redução do perímetro cefálico, aborto espontâneo e do bebê ser pequeno para a idade 

gestacional (Taylor et al., 2016). 

O Cd está relacionado ao aumento de dismenorreia e irregularidade do ciclo menstrual 

e esterilidade (Wu et al., 2004), parto prematuro e baixo peso ao nascer (Nishijo et al., 2002), 

além de estar associado a quadros de pré-eclâmpsia (Pollack et al., 2014). A exposição a baixos 

níveis de Cd pode interferir nos hormônios esteroidais e na gametogênese, uma vez que este 

elemento influencia no processo de esteroidogênese. 

A exposição ao As no decorrer da gestação influencia no desenvolvimento, de acordo 

com a idade gestacional (Kile et al., 2016), também aumenta o risco de nascidos mortos 
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(natimorto) (von Ehrenstein et al., 2006), aumenta os níveis de estresse oxidativo e promove 

inflamação da placenta (Ahmed et al., 2011). Evidências indicam que o As pode reprogramar o 

sistema receptor de glicocorticoides influenciando sobre a saúde de adultos (Brunton e Russell, 

2011). 

O Mg até a concentração de 4,18 μg / dl está relacionado com o peso elevado ao nascer 

e em maiores concentrações associa-se ao baixo peso ao nascer (Chen et al., 2014). Já em 

trabalhadoras expostas ao cromo, foram encontrados maiores índices de aborto e ameaça de 

aborto (Yang et al., 2013). Segundo Rodríguez-Villamizar et al. (2015), os filhos de mulheres 

expostas a Hg podem ser pequenos para a idade gestacional e apresentar baixo peso ao nascer. 

No estudo desenvolvido por Punshon et al. (2019) no qual foram investigadas as 

relações entre as concentrações placentárias de Cd, As, Hg e Pb e medidas de crescimento e 

funcionamento da placenta foi evidenciado que a presença do Cd na placenta associada a 

redução da eficiência deste órgão, estando também associada a redução do peso ao nascer. Não 

foi possível observar diferenças significativas entre os demais elementos e os parâmetros 

placentários (Punshon et al., 2019). Esses elementos são contaminantes ambientais, sendo 

considerados com prioridade máxima pela Agência de Substâncias Tóxicas e Registro de 

Doenças (ATSDR), além de, estarem relacionados à desfechos de saúde em todas as faixas 

etárias podem atravessar a placenta e gerar alguma toxicidade de desenvolvimento para o feto 

(ATSDR, 2012; ATSDR, 2007). 
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1.6. REFLEXO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E A PRODUÇÃO 

DE JOIAS E BIJUTERIAS DE LIMEIRA, SÃO PAULO 

 
 

Os efeitos de uma sociedade baseada no consumo e centrada no trabalho influenciam a 

vida dos agentes envolvidos nesses processos. Desde as décadas de 80 e 90 impactantes 

mudanças estão ocorrendo na organização do trabalho, reestruturando a produção e a economia, 

concretizados por meio da flexibilização de vínculo, precarização das relações de trabalho e das 

atividades (Lacorte, 2012). Esses fenômenos estão fortemente relacionados à conjuntura do 

capitalismo tornando visível as mudanças na relação trabalho – capital e impactando nas 

condições de vida dos trabalhadores e trabalhadoras (Druk, 2011; Ceolin, 2014). 

Os trabalhadores veem sendo, cada vez mais, regidos por processos tais como a 

precarização e a flexibilização do trabalho, alterando suas relações com o trabalho e 

modificando o ato de trabalhar, não apenas por interferir sobre o núcleo produtivo, mas também 

sobre a individualidade do trabalhador (Aquino et al., 2016). 

Um importante desafio desse cenário é controlar a expansão do trabalho informal, o qual 

acarreta o retrocesso de direitos, seguranças e benefícios obtidos pelos trabalhadores. As 

condições flexíveis e precárias de trabalho são intensificadas nos cenários econômicos 

instáveis, como uma estratégia que permite a redução de custos, aumento da rentabilidade e 

competitividade empresarial e assim, algumas empresas utilizam a terceirização para alcançar 

tais objetivos (Antunes, 2007; Borsói, 2011). 

Segundo Marcelino (2008), a terceirização, como uma prática de gestão do trabalho, 

visa a descentralização dos encargos vinculados ao empregador. Ela pode ocorrer de formas 

variadas, dentre elas, pelo trabalho domiciliar. Lacorte (2012) corrobora o artigo de Marcelino 

(2008) explanando sobre as precárias condições sociais das famílias brasileiras, que favorecem 

o desenvolvimento de atividades manufatureiras nos domicílios, impactando na saúde dessas 
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famílias, uma vez que as atividades laborais necessitam de cuidados que assegurem a saúde do 

trabalhador, bem como o ambiente em que ele está inserido. 

No cenário do trabalho informal e domiciliar da produção de joias e bijuterias, os 

trabalhadores não são contemplados com os direitos, benefícios ou seguranças, as quais estão 

vinculadas ao trabalho formal. Além desta insegurança para o trabalhador, a flexibilização 

laboral amplia tais exposições e riscos para os demais moradores do domicílio (Lacorte, 2012; 

Ferreira et al., 2019). Uma vez que o processo de produção de joias e bijuterias utiliza elementos 

com potencial para toxicidade e ocorre em condições improvisadas no domicílio, os 

trabalhadores estão expostos a níveis ocupacionais de exposição onde, não há treinamento para 

lidar adequadamente com os compostos químicos e essa realidade tende a não cumprir com a 

legislação de proteção ao trabalhador contra as exposições químicas, bem como a higiene 

ocupacional (Ferreira et al., 2019). 

Atualmente, o mercado de trabalho brasileiro vem sofrendo com a significativa 

expansão da ocupação informal (Costa, 2010). Segundo o IBGE (2016), cerca de 40% da 

população brasileira e economicamente ativa atua informalmente. Essa realidade pode ser 

observada na cidade de Limeira, no interior de São Paulo, onde há um importante número de 

pessoas inseridas no arranjo informal e precário de trabalho (Vilela e Ferreira, 2008; Ferreira et 

al., 2019; Pereira et al, 2020). 
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2. OBJETIVOS 

 

 
2.1. GERAL 

 

 
Descrever o perfil de saúde de trabalhadoras e perfil metabolômico por HPLC-MS de 

soldadoras inseridas no arranjo produtivo local, informal e domiciliar da produção de joias e 

bijuterias na cidade de Limeira - SP e identificar as doenças associadas aos metabólitos 

encontrados. 

 
 

2.2. ESPECÍFICOS 

 

 
1. Descrever a prevalência de doenças autorreferidas por trabalhadoras informais e 

domiciliares do processo produtivo de joias e bijuterias; 

2. Analisar os metabólitos presentes no plasma de uma subamostra de soldadoras 

domiciliares e informais. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 
Este estudo faz parte de um projeto maior intitulado “Do Expossoma à Toxicologia 

Regulatória: um estudo temático sobre a exposição à elementos potencialmente tóxicos (EPTs) 

das famílias inseridas no arranjo produtivo informal da produção de joias e bijuterias de 

Limeira, SP”, [(Processo FAPESP 16/11087-8) Pesquisador Responsável Profa. Dra. Kelly 

Polido Kaneshiro Olympio] que foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo (CAAE 41965115.0.0000.5421). Trata-se de corte 

transversal que incluiu trabalhadores e seus familiares residentes no mesmo domicílio (homens, 

mulheres em idade fértil, adolescentes e crianças) envolvidos no Arranjo Produtivo Local 

(APL), domiciliar e informal da produção de joias e bijuterias de Limeira, SP. 

 

 

 

3.1. SELEÇÃO DOS GRUPOS 

 

 
A seleção dos participantes do presente estudo foi realizada posteriormente a seleção 

dos participantes do estudo maior que correspondeu aos trabalhadores e integrantes da família, 

para então, posteriormente ser selecionado o recorte desse estudo. Os critérios de seleção 

utilizados são descritos a seguir. 

 

 

3.1.1. SELEÇÃO DO GRUPO EXPOSTO 

 

 
Esta é uma amostra de conveniência e o critério de inclusão foi que ao menos um 

membro da família trabalhasse no domicílio e em alguma etapa da produção de joias e 

bijuterias. Esta seleção de famílias foi nomeada grupo Exposto. 
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Por meio do acordo de colaboração e apoio firmado com a Secretaria de Saúde de 

Limeira representada pelo secretário de saúde Alexandre Ferrari Augusto (ANEXO 1), 

contamos com o apoio dos Centros de Saúde da Família (CSF). Os coordenadores dos 

respectivos CSF foram informados sobre a pesquisa e indicaram agentes comunitários de saúde 

(ACS) para auxiliar na identificação dos participantes. 

No momento do convite para participação da pesquisa, os candidatos foram oralmente 

comunicados acerca dos objetivos, metodologia e riscos e benefícios da pesquisa. Às famílias 

que aceitaram participar foi entregue, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(anexo 2) para leitura e assinatura. Todas as dúvidas ocorridas no momento da assinatura foram 

elucidadas e foi indicado um número de telefone para contato em caso de surgirem dúvidas 

adicionais. 

No estudo maior, haviam sido convidadas 52 famílias, cujo ao menos 1 morador(a) 

trabalhasse em alguma etapa da produção de joias e bijuterias, sendo que 38 famílias aceitaram 

a participação. No transcorrer do estudo 6 famílias desistiram e 3 não trabalhavam mais com 

joias e bijuterias, totalizando 29 famílias. Destas, para o presente estudo, foram selecionadas 

todas as mulheres (72 participantes) e mulheres em idade fértil, considerando desde a menarca 

[primeira menstruação aos 12 anos (Barros et al., 2019)] até antes da menopausa, totalizando 

uma amostra de 48 mulheres expostas. 

 

 

3.1.2. SELEÇÃO DO GRUPO CONTROLE 

 

 
A partir do grupo exposto, do estudo maior, foram selecionadas famílias residentes nos 

mesmos bairros do grupo exposto e que atendessem ao critério de não ter nenhum morador que 

trabalhasse com joia ou bijuteria ou em qualquer ocupação associação à exposição química. 
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Para escolher as famílias do grupo Controle, a pesquisadora se posicionou de frente para a rua 

a partir da casa de uma família do grupo Exposto, onde andou no sentido horário e uma 

sequência de quatro casas foi contada; essa quarta casa era selecionada para ser feito o convite 

para participação no estudo. Inicialmente, era verificado se alguém da família trabalhava ou 

estava trabalhando em atividade ocupacional associada à exposição química. Caso não 

houvesse, essa família era convidada a participar do projeto (Ferreira et al., 2019). Foram 

selecionadas 33 famílias, sendo que 30 aceitaram a participação. No decorrer do estudo, 7 

famílias desistiram, totalizando 23 famílias. Destas, para o presente estudo, foram selecionadas 

todas as mulheres (57 participantes) e mulheres em idade fértil, considerando desde a menarca 

[primeira menstruação aos 12 anos (Barros et al., 2019)] até antes da menopausa, totalizando 

uma amostra de 36 mulheres para o grupo Controle. 

 

 
 

3.1.3. SELEÇÃO DO GRUPO PARA ANÁLISE METABOLÔMICA 

 

 
Para a análise metabolômica uma sub amostra foi selecionada a partir dos grupos 

Exposto e Controle previamente descritos, do estudo maior. Nesta, foram incluídas todas as 

mulheres que trabalhavam no processo de soldagem da produção de joias e bijuterias, 

representando o grupo Exposto. Para o grupo Controle, foram selecionadas mulheres com idade 

semelhante à das soldadoras e com a menor quantidade de doenças referidas ou, nenhuma 

doença para compor o grupo Controle a fim de verificar uma possível alteração metabólica, 

entre os grupos, decorrente da exposição ao processo de soldagem. Por fim, foram selecionadas 

15 participantes de cada grupo, totalizando 30 participantes. 
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3.2. QUESTIONÁRIO DE DOENÇAS AUTORREFERIDAS 

 

 
Para a caracterização do perfil de saúde foi aplicado um questionário de doenças 

autorreferidas adaptado, segundo o instrumento validado no estudo de morbidade do Instituto 

Nacional do Câncer intitulado Inquérito domiciliar (INCA, 2004). Neste questionário, foi 

possível identificar as características de saúde e doença dos participantes, tais como: a 

percepção de saúde, perfil de gestações pregressas, sistemas orgânicos afetados e processos de 

alergia e intolerância, além de restrições alimentares (Anexo IV). Esse questionário foi aplicado 

pela pesquisadora via telefone e em alguns casos em domicílio, tendo em vista a dificuldade de 

contato com a família. Durante a aplicação foi registrado o horário de início e fim da aplicação, 

tendo em média um tempo de aplicação de 14 minutos 44 segundos. Os dados obtidos foram 

tabulados e duplamente checados por integrantes do grupo eXsat, inclusive para os dados do 

item 3.3. 

3.3. QUESTIONÁRIO DO CONSUMO DE GRUPOS ALIMENTARES 

 
 

O metaboloma humano pode ser influenciado por múltiplos fatores como idade, 

comorbidades, medicamentos, meio ambiente, estilo de vida e alimentação (Gibney et al., 2005; 

Guasch-Ferré et al., 2018). A fim de ampliar a compreensão da análise metabolômica foi 

aplicado um questionário acerca de informações sobre os grupos alimentares consumidos nas 

24 horas prévias à coleta de sangue (Anexo 3), no qual foi solicitado ao participante assinalar 

quais foram as opções de grupos alimentares consumidos. 
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3.4. COLETA DE SANGUE E MÉTODO DE EXTRAÇÃO DOS 

METABÓLITOS 

 

As coletas de sangue foram realizadas no período de julho a agosto de 2017 por um 

técnico de enfermagem (primeira semana de coleta) e pela aluna responsável por esta pesquisa, 

sendo esta enfermeira (COREN 466255) com experiência nesse procedimento, tanto em 

crianças, quanto em adultos e com o suporte do grupo eXsat (um dia de coleta). Amostras de 

sangue venoso (8 mL) foram coletadas, em tubos Vacuette® com heparina lítica e gel 

separador, para a identificação de metabólitos presentes no plasma das mulheres soldadoras do 

grupo Exposto e para a sub amostra de mulheres do grupo Controle. 

Após a coleta, os tubos foram armazenados em caixas térmicas contendo gelo, a fim de 

que mantivessem a temperatura baixa durante o transporte. Ao chegar na Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo (FSP-USP), no Laboratório de Análises de Exposição 

Humana à Contaminantes Ambientais (LEHCA), coordenado pela Profa. Dra. Kelly Polido 

Kaneshiro Olympio, as amostras de sangue foram centrifugadas em centrífuga refrigerada a 

4ºC, por 10 minutos a 2.000 xg, a fim de separar o plasma do sangue total. Imediatamente após 

a centrifugação, o plasma foi aliquotado em tubos de polietileno de 2mL, utilizando pipeta 

Pauster. Os microtubos foram então, identificados e armazenados a -80ºC (Babaknejad et al., 

2016). Na etapa de extração dos metabólitos (Figura 1), alíquotas de 100μL das amostras de 

plasma foram transferidas para o Laboratório de Radicais Livres e Antioxidantes, da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), coordenado pelo Prof. Dr. Nílson Antonio 

Assunção. As amostras foram agitadas em vórtex, por 2 minutos e recolocadas no gelo. Em 

seguida, foram adicionados 300μL de metanol e etanol [MetOH/EtOH (1:1)], novamente 

agitadas em vórtex, por 1 minuto e incubadas no gelo, por 5 minutos. Na sequência, foram 

brevemente agitadas em vórtex e centrifugadas por 20 minutos à 13000 rpm (15.7 rcf), a 4ºC. 
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Ao término da centrifugação, as amostras foram incubadas novamente e transferidas para o 

Laboratório Multiusuários de Espectrometria de Massas Aplicada a Biomoléculas, onde foram 

brevemente agitadas em vórtex, filtradas usando nylon syringe filter 0.2 µm, identificadas e 

armazenadas no congelador (-80ºC) até a análise (Ciborowski et al., 2010). Na etapa de 

determinação dos metabólitos, foi utilizada a técnica de cromatografia líquida de alta eficiência 

acoplada ao espectrômetro de massas (HPLC-MS/MS), disponíveis na Central Analítica do 

Instituto de Química da Universidade de São Paulo (IQ-USP), embasado pelo protocolo de 

extração de metabólitos da CEMBIO, da Universidade San Pablo (Figura 1) (Ciborowski et al., 

2010). 

Figura 2 - Fluxograma de trabalho para extração dos metabólitos, segundo protocolo de 

extração de metabólitos CEMBIO, da Universidade San Pablo, Madrid. 
 

 

 

 
3.5. PREPARO DO CONTROLE DE QUALIDADE 

 

 
Para as amostras do controle de qualidade (QC, do inglês, quality control), foram 

preparadas misturas de volumes iguais (10 µL), de todas as amostras do estudo. O objetivo dos 

QCs é avaliar o desempenho e a estabilidade dessas amostras durante a obtenção dos dados, 

uma vez que a amostra QC é avaliada em intervalos pré-determinados, sendo que sua leitura é 

intercalada à das demais amostras no decorrer da sequência de análise (Theodoridis et al., 2012; 

Dunn et al., 2012). Assim, o propósito de aplicação do QC é corrigir matematicamente os 

possíveis erros sistemáticos, realizar medições de reprodutibilidade para condicionar a 

plataforma analítica (Broadhurst et al., 2018) e verificar a estabilidade da técnica analítica 

(Dunn et al., 2017). 
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3.6. CROMATOGRAFIA LÍQUIDA ACOPLADA A 

ESPECTROMETRIA DE MASSAS 

 

As análises foram realizadas na Central Analítica do Instituto de Química da 

Universidade de São Paulo, sob coordenação da Profa. Dra. Alessandra de Carvalho Ramalho 

em um UHPLC Agilent 1290 Infity II (Agilent Technologies) composto por uma bomba binária 

(G7120A - Pumb de alta velocidade), auto injetor, compartimento de coluna (G7129B - 1290 

Vialsampler) e detector ultravioleta de comprimento de onda variável (G7114B - modelo 1260 

Infinity II – VWD), acoplado ao espectrômetro de massa de alta resolução do tipo QqTOF 

(Bruker Daltonics - Impact, Rheinstetten, Germany) equipado com fonte ESI (LC- HRMS) e 

foi realizado por meio do software Data Analysis® (Bruker Daltonics GmbH, Bremen, 

Alemanha). 

Para a separação de metabólitos não polares foram realizadas usando uma coluna RP, 

Eclipse SDB-C18 (100 x 3,0 mm; 3,5 µm). O tempo total de execução foi de 23 min usando o 

seguinte gradiente de etapas múltiplas: 0 min, 1% B; 0–3 min, 1-3% B; 3–6 min, 3-6% B; 6-12 

min, 6-40% B; 12-13 min, 40-70%; 13-15 min, 70-90% B; 15-17 min, 90-99% B; 17-20 min, 

 

99%; 20-20, 30 min, 99-1% B; 20,30-23 min, 1% B. A fase móvel eram 0,1% de ácido fórmico 

em água (solvente A) e acetonitrila usando 0,1% de ácido fórmico (solvente B). Os compostos 

polares foram separados usando coluna de sílica Atlantis HILIC (100 x 2,1 mm; 3,0 µm). O 

tempo total de execução foi de 23 minutos usando o seguinte gradiente de etapas múltiplas: 0 

min, 99% B; 0–3 min, 99-97% B; 3-6 min, 97-94% B; 6-12 min, 94-60% B; 12-13 min, 60- 

30%; 13-15 min, 30-10% B; 15-17 min, 10-1% B; 17-20 min, 1%; 20-20,30 min; 1-99%; 20,30- 

 

23 min, 99% B. 
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A fase móvel era 0,1% de ácido fórmico em água (solvente A) e acetonitrila usando 

0,1% de ácido fórmico (solvente B). Ambas as colunas foram mantidas a 40 ° C, a taxa de fluxo 

foi de 0,4ml/min e o volume de injeção foi de 5 μl, e a temperatura do amostrador automático 

foi mantida a 4°C. 

Figura 3. Gradiente de separação por UPLC-MS. 
 

 

Os compostos foram monitorados com um espectrômetro de massa de alta resolução 

(HRMS) contendo um analisador de massa de tempo de vôo quadrupolo (QTOF). A análise de 

MS foi realizada usando um espectrômetro de massa Impact HD QTOF ™ (Bruker Daltonics, 

Bremen, Alemanha) equipado com uma interface de electrospray (ESI) operando em modo de 

íon positivo e negativo. Um divisor foi usado para o acoplamento de LC com o detector de MS, 

e o fluxo que entra no detector QTOF foi definido em 118 μl/min. 

Os parâmetros ótimos para análises de RP foram definidos como se segue: tensão capilar, 

4500V (modo positivo)/3000V (modo negativo); deslocamento da placa final, 500V; nebulizador, 

4 bar; temperatura do aquecedor seco, 180°C; fluxo de gás seco, 8 L/min; energia da célula de 

colisão, 5 eV e faixa de varredura fullMS, m/z 50 - 1500. Análises HILIC: tensão capilar, 4500V 

(modo positivo)/3000V (modo negativo); deslocamento da placa final, 450V; nebulizador, 4 bar; 

temperatura do aquecedor seco, 180°C; fluxo de gás seco, 8 L/min; energia da célula de colisão, 

5-eV, e faixa de varredura fullMS, m/z 50 - 1100. A calibração MS foi realizada com uma 
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solução de formato de sódio 1 mmol L-1 com massas de referência de 50-1100, após a execução 

cromatográfica dos dados MS foram recalibrados com o mesmo calibrador na mesma faixa de 

massa. A solução de calibração foi injetada no final da corrida analítica e todos os espectros 

foram calibrados antes da identificação do composto. O espectrômetro de massa foi programado 

para realizar a aquisição no modo MS/MS automático usando três íons precursores para 

fragmentação. Os dados de MS e MS/MS foram processados por meio do software Data 

Analysis 4.0 (Bruker Daltonik), que forneceu uma lista de possíveis fórmulas elementares 

usando o Bruker Smart Fórmula. A confirmação das composições elementares foi estabelecida 

com menos de 5 ppm precisão de massa. Todas as medidas foram realizadas consecutivamente 

por um período de 5 dias, sem interrupção por outros experimentos ou amostras, para garantir 

a comparabilidade. 

 

 
 

3.7. PROCESSAMENTO DOS DADOS METABOLÔMICOS 

 

 

Os arquivos provenientes da análise por HPLC-MS foram convertidos para o formato 

 

.mzXML por meio da ferramenta MSConverse do software Proteowizard. Posteriormente, foram 

importados para o sistema MZmine versão 2.53 e filtrados pelo Crop Filter com intervalo de 

tempo de retenção em que ocorreu a separação cromatográfica, sendo de 0,1 a 18 minutos. Na 

sequência, foram submetidos à identificação de massas (mass detection) onde foram evidenciados 

os picos de m/z, na qual foi adotado o formato centróide e nível de ruído de 1.0x103. Ao serem 

identificados, dentro da tolerância estabelecida, os cromatogramas contidos no intervalo de tempo 

mínimo foram construídos (chromatogram builder) para cada valor de m/z e deconvoluídos 

(chromatogram deconvolution), onde cada cromatograma é deconvoluído em picos 

cromatográficos individuais, por meio do algoritmo local minimum search. 



30 
 

3 

 

 

 

Em seguida, foram detectados os isótopos (isotopic peaks grouper) com tolerância de m/z 

8,0 ppm. A partir do alinhamento das listas de picos, foi aplicado o filtro de alinhamento 

RANSAC. Este tem por objetivo estimar parâmetros a partir de um conjunto de dados, que pode 

incluir outliers. Ademias, foi recuperada a intensidade de picos em toda a amostra, incluindo os 

picos que não foram identificados na etapa anterior, por meio do preenchimento de lacunas (gap 

filling). Após esta seleção inicial, foi utilizada a ferramenta (peak finder), para buscar os picos 

que poderiam não ser selecionados durante o processo de deconvolução. Finalmente, foi gerada 

uma lista de m/z, tempo de retenção e área dos dados e exportados (figura 2). 

Figura 4 -Fluxograma do tratamento de dados das mostras de plasma no software MzMine 

2.53, segundo Pluskal et al., (2010). 
 

 

 
A matriz de dados, extraída segundo a área dos picos foi carregada no formato de valores 

separados por vírgulas (.csv) e identificada por colunas, não pareadas. Foram aplicados os 

seguintes parâmetros de pré-processamento: subtração do branco, filtração por frequência 50% 

nos QCs, substituição dos missing values pela média e pelo coeficiente de variação inferior a 

20% nos QCs. Além disso, os dados foram log transformados e aplicado o Escala de Pareto. 
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Uma vez que reduz as diferenças de importância entre valores grandes, mantendo a estrutura 

dos dados parcialmente intactas, possibilitando que os dados fiquem mais perto da medição 

original (van den Berg et al., 2006). 

Os métodos multivariados como a Análise de Componentes Principais (PCA) e a análise 

discriminante de mínimos quadrados parciais (PLS-DA) foram utilizados para as análises 

exploratória e discriminatória, respectivamente. Estas análises foram validadas em exatidão, R2 

e Q2. Em seguida, foi construído o gráfico de loading, o qual mostra a distribuição dos dados 

que contribuem para o agrupamento do conjunto de dados analisados. Nesse modelo gráfico, a 

correlação entre variáveis da origem a vetores que podem apresentar diferentes posições a 

depender da correlação ou anti-correlação existentes, também associado, ao angulo em que 

serão projetadas. Após as análises quimiométricas, foi obtida uma lista de espectros 

diferenciais, lista esta que foi submetida a quatro bancos de dados públicos os quais deram 

confiabilidade em uma lista de metabólitos que estão alterados em função das exposições 

químicas. A partir desta lista foram discutidos os efeitos bioquímicos a esta exposição. 

 

 

 
3.8. ANÁLISE ESTATÍSTICA DESCRITIVA E 

DADOS METABOLÔMICOS 

 
Os dados obtidos pelos questionários foram inseridos em um banco de dados no Excel 

e conferidos através de dupla verificação para serem utilizados no software estatístico. Para a 

análise estatística foi utilizado o software STATA 13.1 (STATA Corporation, TX, EUA). Para 

a estatística descritiva dos dados referentes a 96 participantes (53 expostas e 43 controles), foi 

inicialmente testada a normalidade usando o teste de Shapiro-wilk e para a avaliação de 

proporções, foi utilizado o teste de Fisher. Na comparação por trabalho domiciliar e informal 

das características sociodemográficas, hábitos de vida, gestacionais e clínicas, das mulheres dos 
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grupos Exposto e Controle foi considerado intervalo de confiança (IC) de 95%. 

 
Para a análise dos features, a análise estatística foi realizada em duas etapas: 

 

1) Estatísticas de base (métodos estatísticos básicos) para dados comparativos por meio do 

Volcano Plot e teste de Bonferroni, havendo diferença entre médias, teste post hoc para 

determinar as diferenças significativas entre as médias do grupo em uma análise de variância, 

utilizando o MetaboAnalyst 4.0 (Chong et al., 2019). O primeiro passo possibilitou verificar as 

diferenças entre os grupos de dados pareados e não pareados por testes específicos e análise de 

variância (diferenças significativas entre as médias, comparando as variações). 

A segunda etapa permitiu a classificação e agrupamento de dados e análise exploratória 

(análise de dados exploratória - EDA), utilizado para identificar relações sistemáticas entre as 

variáveis e as expectativas quanto à natureza dessas relações) por HCA (Análise Hierárquica 

de Agrupamentos, agrupamento em dendrograma) e PCA (Análise de componentes principais: 

técnica linear redução de dimensionalidade) a fim de reduzir a dimensão do número de 

metabólitos sendo analisados, assumindo que existe uma correlação substancial entre os 

metabólitos em um determinado conjunto de dados (Worley e Powers, 2013). Não sendo 

indicada para a análise de variáveis preditoras originais (Antonelli et al., 2019), foi aplicado o 

método de regressão de mínimos quadrados parciais (PLS-DA), a qual visa decompor os dados 

de resultados em estruturas latentes. A validação cruzada pode ser usada na para selecionar o 

número ideal de variáveis latentes utilizadas. Essa abordagem pode maximizar a covariância 

entre os resultados e a matriz de metabólitos, projetando ambos para um subespaço linear das 

variáveis ortogonais (Worley e Powers, 2013). 

Na segunda etapa, a classificação e agrupamento de dados, seguida da análise por 

agrupamentos. As análises de regressão múltipla foram realizadas para verificar associação 

entre doenças referidas e metabólitos encontrados. 
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3.9. ANOTAÇÃO DOS METABÓLITOS 

 

 
Ao obter a lista de variáveis com maior potencial de influenciar na discriminação dos 

grupos (features) relevantes, foram cruzados os dados da análise por Volcano plot com os 

valores de VIP score, resultando na identificação das features e suas características de m/z e 

tempo de retenção, viabilizando a identificação dos possíveis metabólitos com as características 

identificadas. Foram consultados os bancos de dados The Human Metabolome Database 

(HMDB), PubChem, KEEG e METLIN. Por fim, criou-se uma planilha com os metabólitos 

identificados. Essa planilha final foi submetida ao programa Metaboanalyst 4.0, no módulo de 

pathway analysis e, normalizada segundo uma biblioteca de vias metabólicas [KEGG (Homo 

Sapiens)], seguido pela escolha dos algoritmos de análise de vias [Análise de representação 

excessiva (teste hipergeométrico)] e [Análise de topologia do caminho (centralidade relativa 

entre as partes)] e por fim, foi selecionado um metaboloma de referência, o qual, optamos por 

utilizar todos os compostos em uma via selecionada, por nome do componente. Culminando 

para a interpretação dos resultados, foi possível visualizar as vias correspondentes à 

biomolécula de interesse e uma visão geral da análise da via, por meio de um mapa 

contemplando cores e esferas variadas, indicando diferentes níveis de significância dos 

compostos, gráfica e estatisticamente. 

 

 
3.10. QUESTÕES ÉTICAS 

 

 
Este estudo compõe um estudo maior intitulado “Famílias inseridas no Arranjo 

Produtivo Local da cadeia produtiva de bijuterias de Limeira, SP: avaliação da exposição 

ocupacional e ambiental a elementos potencialmente tóxicos (EPT) e fatores de risco 

associados” sob o número de aprovação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) 
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1.053.983. Os indivíduos participantes do estudo receberam os laudos dos exames e foram 

orientados a respeito dos resultados. Em casos necessários, os indivíduos participantes foram 

encaminhados para atendimento de saúde no serviço do município o qual tem colaborado com 

a pesquisa, através dos Centros de Saúde da Família. Além disso, os participantes foram 

informados acerca das motivações, bem como os riscos deste estudo. Foram identificados como 

riscos mínimos, associados à coleta de sangue, dor no local da coleta, hematomas que poderiam 

surgir após a coleta e, para pessoas que sentem fobia de agulhas, algum mal-estar passageiro. 

Sobre o questionário, os riscos identificados foram de gradação mínima e estavam relacionados 

com possíveis desconfortos gerados pelo contato com a pesquisadora e o tempo disponível para 

responder o mesmo. 
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4. RESULTADOS 

 
4.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

 
A população total do estudo (n=129), de forma geral, foi constituída por 55,8% das 

mulheres do grupo Exposto (n=72) e 44,2% do grupo Controle (n=57). Ambos os grupos 

apresentaram maior número de mulheres com idade igual ou superior a 20 anos (n Exposto= 48; n 

Controle= 37; p=0,24). Os grupos não apresentaram diferença estatisticamente significante para as 

variáveis “prática de exercício físico” (p=0,48) e “uso de medicamento” (p=0,20) ou suplementos 

(p=0,51) (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Distribuição da frequência absoluta e relativa das variáveis sociodemográficas do 

grupo total de participantes (n = 129), segundo grupo Exposto e Controle. Limeira, 2017. 

Variável 
Exposto Controle  

P 
N % N % 

Faixa etária      

1 - 5 anos 8 11,1 8 14,0  

6 – 11 anos 5 6,9 7 12,3  

12 – 19 anos 11 15,3 5 8,8 0,24 

≥20 anos 
48 66,7 37 64,9 

 

Exercício físico*∆      

Sim 14 20,0 8 14,0 
0,48 

Não 56 80,0 49 85,0 

Medicamento*      

Sim 31 43,7 18 31,6 
0,20 

Não 40 56,3 39 68,4 

Suplementos*      

Sim 4 5,6 5 8,8 
0,51 

Não 67 94,4 52 91,2 

(*) Para as variáveis exercício físico/medicamento/suplemento houve uma resposta “não 

sabe/não se aplica”. (∆) Houve 1 valor missing na variável exercício para o grupo Exposto. 
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A população de mulheres em idade fértil (n=84), foi composta por 57,1% das mulheres 

do grupo Exposto (n=48) e 42,9% do grupo Controle (n=36). Ambos os grupos apresentaram 

maior número de mulheres com idade igual ou superior a 20 anos (n Exposto=37; n 

Controle=31; p=0,40). Os grupos não apresentaram diferença estatística para as variáveis 

“prática de exercício físico” (p=0,42), “uso de medicamento” (p=0,38) e suplementos (p>0,99). 

A subamostra utilizada para a análise metabolômica foi constituída por mulheres 

soldadoras, com o grupo Exposto (n=15) e mulheres de não soldadoras, sendo o grupo Controle 

(n=15). Mais de 90% das mulheres estão na faixa etária adulta, idade maior ou igual a 20 anos, 

tanto do grupo controle (93,3%), quanto do grupo exposto (100,0%), não havendo diferença 

estatisticamente significante (p=0,83). O grupo de soldadoras (Exposto) não apresentou 

diferença estatística na distribuição da frequência em relação às seguintes variáveis: prática de 

exercício físico (n Exposto = 5; n Controle = 2; p = 0,42), uso de medicamento (n Exposto = 

10; n Controle = 7; p = 0,46) e uso de suplementos (n Exposto = 0; n Controle = 2; p = 0,48), 

conforme a Tabela 3. 
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Tabela 3. Distribuição frequência absoluta e relativa das variáveis sociodemográficas do 

subgrupo de mulheres soldadoras e não soldadoras (n=30). Limeira, 2017. 

Variável 
Exposto Controle 

P 
N % N % 

Faixa etária      

12 – 19 anos 1 6,7 0 0,0  

≥20 anos 
14 93,3 15 100,0 

0,83 

Exercício físico      

Sim 5 33,3 2 13,3 
0,39 

Não 10 66,7 13 86,7 

Medicamento      

Sim 10 66,7 7 46,7 
0,46 

Não 5 33,3 8 53,3 

Suplementos      

Sim 0 0,0 2 13,3 
0,48 

Não 15 100,0 13 86,7 

Consumo de álcool      

Sim 6 40,0 0 0,0 
- 

Não 9 60,0 15 100,0 

Tabagismo      

Sim 3 20,0 0 0,0 
- 

Não 12 80,0 15 100,0 

Renda per capta      

0,00 -| 500,00 3 20,0 9 60,0  

500,00-| 1000,00 9 60,0 2 13,3 
0,04 1000,00-|1500,00 1 6,7 2 13,3 

1500,00- 2000,00 2 13,3 2 13,3  

 

 
4.2. CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS À GESTAÇÃO 

 

 
Analisando todas as mulheres compreendidas nos grupos Exposto e Controle, 61% das 

mulheres do grupo Exposto e aproximadamente 45% das mulheres do grupo Controle 

engravidaram (p=0,09). Dentre essas mulheres do grupo exposto, duas não realizaram o 

acompanhamento Pré-natal em todas as gestações, enquanto todas as mulheres do grupo Controle 

referiram ter feito o acompanhamento Pré-natal. Para gemelaridade, o grupo Exposto apresentou 

três casos, enquanto o grupo Controle não apresentou nenhum (p=0,55). 
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A prevalência de aborto espontâneo, nas mulheres do grupo exposto, ocorreu com 

frequência pouco mais de três vezes maior, quando comparado ao grupo controle (n Exposto=13; n 

Controle=4), embora não tenha apresentado significância estatística (p=0,37). Para os partos 

prematuros (n Exposto=5; n Controle=1, p=0,40), baixo peso ao nascer (n Exposto=4; n Controle=4; 

p=0,44) e óbitos fetais (n Exposto=6; n Controle= 2, p=0,70) e nascidos com malformações (n 

Exposto=5; n Controle=3; p>0,99), não houve diferença estatisticamente significante (Tabela 4). 

Tabela 4. Distribuição da frequência absoluta e relativa das variáveis relacionadas à gestação 

da população total do estudo (n =129), segundo grupo Exposto e Controle. Limeira,2017. 

Variável 
Exposto  Controle 

P 
N % N % 

Gestação*      

Sim 41 61,2 22 44,9 
0,09 Não 30 38,8 33 55,1 

Pré natal*      

Sim 39 95,1 22 100,0 
0,54 Não 2 4,9 0 0,0 

Gêmeos*      

Sim 3 7,3 0 0,0 
0,55 Não 38 92,7 22 100,0 

Aborto*∆      

Sim 13 32,5 4 19,1 
0,37 Não 27 67,5 17 80,9 

Prematuro*∆      

Sim 5 13,2 1 4,6 
0,40 

Não 33 86,8 21 95,4 

Baixo peso ao*∆ 
nascer 

     

Sim 4 10,3 4 18,2 
0,44 Não 35 89,7 18 81,8 

Óbitos fetais*      

Sim 6 14,6 2 9,1 
0,70 

Não 35 85,4 20 90,9 

Nascidos com 
malformação* 

     

Sim 5 12,2 3 13,4  

Não 36 87,8 19 86,4 >0,99 

(*) Para a variável Pré-natal/gêmeos/aborto/prematuro/baixo peso ao nascer/óbitos fetais/ 

nascidos com malformação houve 31 respostas do grupo Exposto e 35 do grupo Controle para 

“não sabe/não se aplica”. (∆) Na variável aborto houve 1 valor missing para o grupo Exposto; 

na variável prematuro ocorreram 3 valores missing para o grupo Exposto; em baixo peso ao 

nascer, houve 2 missing para o grupo Exposto. 
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Analisando as mulheres em idade fértil, 71,1% das mulheres do grupo Exposto e 56,7% 

do grupo Controle engravidaram (p=0,22). Todas as mulheres, de ambos os grupos, referiram 

ter feito acompanhamento Pré-natal (n Exposto= 32; n Controle=17). Para gemelaridade, o 

grupo Exposto apresentou 1 caso, enquanto o grupo Controle nenhum (p>0,99). A prevalência 

de aborto espontâneo foi maior para o grupo Exposto, embora não haja diferença estatística (n 

Exposto=10 e n Controle=3; p=0,50). As demais variáveis não apresentaram diferença 

estatisticamente significante, a saber: “parto prematuro” (n Exposto=3; n Controle= 1; p >0,99), 

“baixo peso ao nascer” (n Exposto=2; n Controle=2; p=0,61), “óbitos fetais” (n Exposto= 4; n 

Controle=2; p>0,99), “nascidos com malformação (n Exposto=3; n Controle=2; p>0,99). 

Em relação à subamostra, 71% das mulheres do grupo Exposto e aproximadamente 57% 

das mulheres do grupo Controle referiram ter engravidado (p=0,61). Dentre essas mulheres, 

todas referiram ter feito o acompanhamento Pré-Natal completo (n Exposto=12; n 

Controle=11). Em relação à gemelaridade, não ocorreu em nenhum dos grupos (p>0,999) 

(Tabela 5). 

Em relação aos eventos adversos que podem acometer a gestação, o aborto espontâneo, 

nas mulheres do grupo Exposto ocorreu com frequência duas vezes maior, quando comparado 

ao grupo Controle (n Exposto=4; n Controle=2). Entretanto essa relação não apresentou 

significância estatística (p=0,65). Os partos prematuros (n Exposto=2; n Controle=1, p>0,99), 

baixo peso ao nascer (n Exposto=1; n Controle=2; p=0,59) e óbitos fetais (n Exposto=1; n 

Controle= 1, p>0,99) e nascidos com malformações (n Exposto=2; n Controle=1; p>0,99), não 

apresentaram diferença estatisticamente significante. 
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Tabela 5 - Distribuição da frequência absoluta e relativa das variáveis relacionadas à gestação 

de mulheres soldadoras e não soldadoras (n=30). Limeira, 2017. 

Variável 
 Exposto Controle 

P 
N % N % 

Gestação      

Sim 12 71,1 11 56,7 
0,61 Não 3 28,9 1 43,3 

Pré natal      

Sim 12 100,0 11 100,0 
>0,99 Não 0 0 0 0,0 

Gêmeos      

Sim 0 0,0 0 0,0 
>0,99 Não 12 100,0 11 100,0 

Aborto      

Sim 4 33,3 2 20,0 
0,65 Não 8 66,7 8 80,0 

Prematuro      

Sim 2 16,7 1 9,1  

Não 10 83,3 10 90,9 >0,99 

Baixo peso ao 
nascer 

     

Sim 1 8,3 2 18,2  

Não 11 91,7 9 81,8 0,59 

Óbitos fetais      

Sim 1 8,3 1 9,1  

Não 11 91,7 10 90,9 >0,99 

Nascidos com 
malformação 

     

Sim 2 16,7 1 9,1 >0,99 

Não 10 83,3 10 90,9  

 

 

4.3. CARACTERÍSTICAS RELACIONADA A DOENÇAS 

REFERIDAS 

Analisando a população total do estudo e que constituem os grupos Exposto e Controle, 

foram identificadas diferenças estatisticamente significantes nas doenças respiratórias (n 

Exposto=35; n Controle=17; p=0,04) para o grupo Exposto e no diabetes mellitus gestacional 

(DMG) e tosse seca, contempladas nas doenças respiratórias como sinais e sintomas que 

frequentemente acometem as mulheres do grupo Controle (n Exposto= 7; n Controle=9; p=0,02) 

(n Exposto=1; n Controle=5; p=0,02) e para o grupo Controle (Tabela 6). 
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Tabela 6. Distribuição da frequência absoluta e relativa das variáveis relacionadas às doenças 

referidas pela população total do estudo (n=129), segundo grupo Exposto e Controle. Limeira, 

2017. 

Variável 
Exposto Controle  

P 
N % N % 

Neurológico      

Sim 21 29,6 19 33,3 
0,70 

Não 50 70,4 38 66,7 

Psiquiátrico      

Sim 18 25,3 8 14,0 
0,13 

Não 53 74,7 49 86,0 

Distúrbios de 
aprendizagem 

     

Sim 5 7,0 8 14,0 
0,24 

Não 66 93,0 49 86,0 

Respiratórios      

Sim 35 49,3 17 30,4 
0,04 

Não 36 50,7 39 69,6 

Cardiovascular      

Sim 3 4,2 8 14,0 
0,06 

Não 68 95,8 49 86,0 

Trato gastrointestinal 

Sim 11 15,5 8 14,0 
>0,99 

Não 60 84,5 49 86,0 

Hepático      

Sim 1 1,4 2 3,5 
0,59 

Não 70 98,6 55 96,5 

Renal      

Sim 2 2,8 2 3,5 
>0,99 

Não 69 97,2 55 96,5 

Metabólico      

Sim 30 42,3 19 33,3 
0,36 

Não 41 57,7 38 66,7 

Hematológico      

Sim 7 9,9 4 7,0 
0,75 

Não 64 90,1 53 93,0 

Tegumentar      

Sim 7 9,9 6 10,5 
>0,99 

Não 64 90,1 51 89,5 

Alergia      

Sim 13 18,3 12 21,1 
0,82 

Não 58 81,7 45 78,9 

Restrição alimentar 

Sim 3 4,2 4 7,0 
0,70 

Não 68 95,8 53 93,0 
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Intolerância      

Sim 4 5,6 2 3,5 
0,69 

Não 67 94,4 55 96,5 

Nota: Foi referido “não sabe/não se aplica” para todas as variáveis de uma participante do grupo 

exposto. 

 
Ao analisar os grupos de mulheres em idade fértil, foi identificada uma diferença 

estatística no DMG para as mulheres do grupo Controle (n Exposto=5; n Controle=1; p=0,01). 

Para as demais variáveis não foram identificadas diferença estatisticamente significante a saber: 

doenças neurológicas (n Exposto=16; n Controle=14; p=0,65), doenças psiquiátricas (n 

Exposto=15, n Controle=7; p=0,32), AVC (n Exposto= 0; n Controle=1; p=0,43) distúrbio de 

aprendizagem (n Exposto=3; n Controle=5; p=0,28), doenças respiratórias (n Exposto=22; n 

Controle=10; p=0,17); doenças no coração (n Exposto=2; n Controle=5;p=0,13), doenças do trato 

gastrointestinal (n Exposto=6; n Controle=7; p=0,54), doenças hepáticas (n Exposto=0; n 

Controle=1; p=0,43), doenças renais (n Exposto=1; n Controle=2; p=0,57), doenças metabólicas (n 

Exposto 24; n Controle=14; p=0,38), doenças tegumentares (n Exposto=6; n Controle=3; p=0,73), 

doenças hematológicas (n Exposto=6; n Controle=3; p=0,73), alergias (n Exposto=10; n 

Controle=8; p>0,99), restrições alimentares (n Exposto=2; n Controle=3; p=0,65) e 

intolerância alimentar (n Exposto=3; n Controle=2; p>0,99). As participantes não referiram 

nenhum caso de câncer e malformações, tanto para o grupo Exposto quanto o Controle. 

Na tabela 7, pode-se observar que, análise da subamostra (n= 30), não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significantes para as doenças neurológicas (p>0,99), 

psiquiátricas (p=0,71), distúrbios de aprendizagem (p=0,48), respiratórias (p=0,27), 

cardiovasculares (p=0,60), gastrointestinais (p>0,99), renais (p>0,99), hepatológicas (p>0,99), 

hematológicas (p=0,33), tegumentares (p=0,17) e metabólicas (p>0,99). 

Diferentemente da análise do grupo total da população do presente estudo, ao analisar a 

subamostra de mulheres soldadoras, não foi identificada diferença estatisticamente significante 

para o DMG (n Exposto=0; n Controle=4; p=0,77). 
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Tabela 7. Distribuição da frequência absoluta e relativa das variáveis relacionadas às doenças 

referidas de mulheres soldadoras e não soldadoras (n=30). Limeira, 2017. 

Variável 
Exposto Controle  

P 
N % N % 

Neurológico      

Sim 6 60,0 6 60,0 
>0,99 

Não 9 40,0 9 40,0 

Psiquiátrico      

Sim 7 46,7 5 33,3 
0,71 

Não 8 53,3 10 66,7 

Distúrbios de 
aprendizagem 

     

Sim 0 0,0 2 13,3 
0,48 

Não 15 100,0 13 86,7 

Respiratórios      

Sim 9 60,0 5 33,3 
0,27 

Não 6 40,0 10 66,7 

Cardiovascular      

Sim 1 6,7 3 20,0 
0,60 

Não 14 93,3 12 80,0 

Trato gastrointestinal 

Sim 3 20,0 4 26,7 
>0,99 

Não 12 80,0 11 73,3 

Hepático      

Sim 1 6,7 1 6,7 >0,99 

Não 14 93,3 14 93,3  

Renal      

Sim 1 6,7 2 13,3  

Não 14 93,3 13 86,7 >0,99 

Metabólico      

Sim 8 53,3 8 53,3 
>0,99 

Não 7 46,7 7 46,7 

Hematológico      

Sim 4 26,7 1 6,7 
0,33 

Não 11 73,3 14 93,3 

Tegumentar      

Sim 5 33,3 1 6,7 
0,17 

Não 10 66,7 14 93,3 

Alergia      

Sim 5 33,3 3 20,0 
0,68 

Não 10 66,7 12 80,0 

Restrição 
alimentar 

     

Sim 1 6,7 1 6,7 
>0,99 

Não 14 93,3 14 93,3 

Intolerância      

Sim 1 6,7 2 13,3 
>0,99 

Não 14 93,3 13 86,7 
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4.4. RELAÇÃO DE GRUPOS ALIMENTARES CONSUMIDOS 

PREVIAMENTE A COLETA DE SANGUE. 

 
 

A análise de consumo alimentar, de suplementos e de medicamentos (Tabela 8) 

apresenta as respostas da população que compôs a subamostra submetida à análise 

metabolômica, a fim de complementar a interpretação dos resultados metabolômicos. Esta 

mostrou que não houve diferença estatística entre os grupos de mulheres que constituíram a 

subamostra para os grupos de leite e derivados (p=0,27), legumes e verduras (p=0,08), feijão 

(p=0,60), café, carnes, carboidratos, doces, castanhas, álcool e suplementos (p>0,99). 

Tabela 8. Distribuição da frequência absoluta e relativa do consumo de grupos alimentares, 

álcool e medicamentos nas 24 horas que antecederam a coleta de sangue, segundo a subamostra 

de mulheres soldadoras e não soldadoras (n=30), Limeira 2017. 
 

Variável 
Exposto Controle  

P 
N % N % 

Leite e derivados      

Sim 6 40,0 10 66,7  

0,27 

Não 9 60,0 5 33,3  

Café      

Sim 14 93,3 14 93,3 
>0,99 

Não 1 6,7 1 6,7 

Carnes      

Sim 14 93,3 13 86,7 
>0,99 

Não 1 6,7 2 13,3 

Frutas      

Sim 9 40,0 6 40,0 
0,47 

Não 6 60,0 9 60,0 

Legumes e verduras      

Sim 14 93,3 9 60,0 
0,08 

Não 1 6,7 6 40,0 

Carboidratos      

Sim 14 93,3 14 93,3 
>0,99 

Não 1 6,7 1 6,7 

Feijão      

Sim 14 93,3 12 80,0 0,60 

Não 1 6,7 3 20,0  
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Doces      

Sim 9 60,0 9 60,0 >0,99 

Não 6 40,0 6 40,0  

Castanhas      

Sim 1 6,7 0 0,0 
>0,99 Não 14 93,3 15 100,0 

Álcool      

Sim 1 7,7 1 7,1 
>0,99 Não 12 92,3 13 92,8 

Suplementos      

Sim 1 6,7 2 13,3 
>0,99 Não 14 93,3 13 86,7 

Medicamentos      

Sim 10 66,7 7 46,7 
0,46 Não 5 33,3 8 53,3 

 

O consumo prévio à coleta de medicamentos não demonstrou diferença estatística entre 

os grupos (p=0,46), sendo que os medicamentos consumidos e referidos pelo grupo Exposto 

foram Losartana, Hidroclorotiazida, Captopril, Daonil, Amplictina, Benicar, Amplictina, 

Colicalciferol, Metiformina, Paracetamol, Amoxacilina, Carbonato de Cálcio, Metotrexato, 

Tandrilax, Clonazepam, Ranitidina, Fenofibrato, Diclofenaco de Sódio e Anticoncepcional 

oral. Enquanto o grupo Controle referiu uso de Enalapril, Anlodipino, Biotônico, Ômega 3, 

Dorflex, Fenobarbital, Dipirona, Anticoncepcional oral, Complexo B, Losartna e 

Hidroclorotiazina. 

4.5. ELEMENTOS POTENCIALMENTE TÓXICOS PRESENTES NO SANGUE 

 

 

Foram analisadas as medidas de Pb no sangue total obtidas por meio do estudo 

desenvolvido por Ferreira et al. (2019). O teste de Mann Whitney mostrou uma diferença 

estatisticamente significante para a concentração de Pb (mediana Exposto= 13,8 µg L
-1

; mediana 

Controle=8,3 µg L
-1

; p= 0,02; U=58) no sangue da subamostra de mulheres, sendo maior para o 

grupo Exposto. Essa diferença foi verificada nas amostras de sangue total das trabalhadoras após 

a jornada de trabalho e para o grupo Controle, ao longo do dia. 
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4.6 PERFIL METABÓLICO NON-TARGETED DO PLASMA POR 

LC-MS 

 

A Figura 3 (A e B) ilustra o perfil cromatográfico das amostras de plasma de mulheres 

inseridas na produção de joias e bijuterias e seu respectivo controle. Podem ser observados os 

picos cromatográficos provenientes da análise de metabólitos pelo HPLC-MS, por meio do 

conjunto de cromatogramas sobrepostos, das três amostras do controle de qualidade. 

Figura 5. Conjunto de cromatogramas sobrepostos das amostras dos controles de qualidade, 

modo positivo (A) e negativo (B). 
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4.7. ANÁLISE MULTIVARIADA (PCA E PLS-DA) 

 

 
A performance da estabilidade e reprodutividade da técnica analítica foram avaliadas a 

partir de análises por PCA, a qual apresentou estabilidade satisfatória, representada pelo forte 

agrupamento dos QCs (círculos azuis) (Figura 4). A capacidade explicativa de cada PCA foi de 

67,8% (Figura 4A– Modo positivo) e 54,9% (Figura 4B – modo negativo), para a matriz de 

dados obtida a partir da análise por HPLC-MS. 

Figura 6. Gráfico de Score Plot 2D dos principais componentes selecionados das amostras de 

plasma de mulheres em idade fértil inseridas no arranjo produtivo informal de joias e bijuterias, 

modo positivo 2D, sendo (A) positivo e (B) negativo. 

Foi performado o modelo supervisionado de análise multivariada da Análise 

Discriminante por Mínimos Quadrados (PLS-DA) com o objetivo de identificar os features 

(variáveis) importantes para a discriminação de classes (Figuras 5 A e B) (Gromski et al., 2015). 
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Figura 7. Gráfico de score de plot 2D da Partial Least Squares das amostras de plasma de 

mulheres em idade fértil inseridas no arranjo produtivo informal de joias e bijuterias, modo 

positivo 2D, sendo o lado (A) positivo e (B) negativo. 

 
As análises da PLS-DA não indicaram o agrupamento do grupo Exposto e Controle no 

gráfico de escores no modo positivo e negativo. A capacidade explicativa de cada modelo foi 

regulada para a análise de predição. Sequencialmente, a validação cruzada da PLS-DA foi 

performada. 

As projeções de variáveis importantes (VIPs) foram obtidas a partir da análise do 

modelo da PLS-DA e utilizando os valores de VIP iguais ou superiores a 1.0, sendo 

considerados significativos. Tendo em vista que essas variáveis são as que mais influenciam na 

discriminação entre os grupos. A VIP score de cada variável foi correlacionada com os dados 

das análises univariada e os resultados estão representados na figura 6. 
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Figura 8. Escala de projeção de importantes features identificados pela PLS-DA, modo 

positivo. 

 

 
Para além, a PLS-DA foi avaliada a partir da Validação Cruzada de Leave-one-out- 

validation (LOOCV), considerando os valores do coeficiente de determinação (R
2
) e do 

coeficiente de predição (Q
2
), que foram satisfatórios para os dados da análise positiva e não 

suficientes para a análise negativa, uma vez que os valores de validação cruzada foram 

inferiores aos valores recomendados. Desta forma, os dados obtidos da análise negativa não 

foram incluídos para a análise univariada. Os resultados dos parâmetros da validação cruzada 

estão apresentados na tabela 9. 

Tabela 9. Validação cruzada da Leave-one-out-validation (LOOCV) do modelo PLS-DA. 

 Positivo Negativo 

R2 0,85 0,43 

Q2 0,21 -0,37 
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5. DISCUSSÃO 

 

Neste estudo, investigamos os desfechos de saúde de mulheres inseridas na produção 

informal e domiciliar de joias e bijuterias e das demais pessoas do sexo feminino que residem 

no mesmo domicílio, bem como o perfil metabolômico global no plasma de mulheres 

soldadoras e não soldadoras inseridas nesse arranjo produtivo. Nossas descobertas revelaram a 

prevalência de casos de doenças respiratórias e maiores concentrações de chumbo no sangue 

total para as mulheres do grupo Exposto. Já a análise estatística realizada para as amostras 

metabólicas não foi capaz de mostrar qualquer padrão de diferenciação entre os grupos Exposto 

e Controle. 

Os fumos de solda são compostos por diversos elementos potencialmente tóxicos com 

possíveis efeitos à saúde (Erdely et al., 2011). Uma melhor compreensão dos possíveis efeitos 

adversos à saúde da exposição aos fumos de solda é importante para a avaliação de risco de 

distúrbios agudos (Cavallari et al., 2008), doenças crônicas (Szram et al., 2013) e para o 

desenvolvimento de estratégias de prevenção que podem auxiliar na saúde dos trabalhadores 

(Baumann et al., 2016). 

Os fumos provenientes do processo de solda são partículas muito finas com diâmetro 

inferior a um mícron e são produzidas pela condensação do vapor dos metais durante a 

soldagem. Esta representa uma das ocupações mais comuns associadas ao desenvolvimento de 

doenças respiratórias e diminuição da função pulmonar (Antonini et al, 2007; Szram et al., 

2013), haja vista o tempo de exposição contínua aos gases provenientes da soldagem 

prejudicarem a saúde dos trabalhadores (OSHA, 2015). A OSHA (2016) preconiza o uso de 

equipamento individual durante o período de soldagem, em ambiente ocupacional, sendo em 

média de 8 a 12 horas ou 40 horas semanais, considerando que os vapores de solda estão 

relacionados ao declínio da função pulmonar. 
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Em concordância, a NIOSHI (2013) recomenda o uso de respiradores durante o 

desenvolvimento de qualquer atividade, para a qual, a concentração de exposição transportada 

pelo ar seja desconhecida ou siga as recomendações estabelecidas para a concentração dos 

elementos. Em estudos prévios, os níveis de exposição foram consideravelmente reduzidos 

quando o uso de EPI e sistemas de ventilação foram utilizados durante o processo de soldagem 

(Weiss et al., 2013; Lehnert et al., 2014). Nos resultados apresentados no estudo desenvolvido 

no grupo eXsat por Ferreira et al., (2019), o qual contemplou a população descrita neste estudo, 

nenhum trabalhador referiu fazer uso de equipamento de proteção respiratória, embora 3,5% 

referiram fazer uso de óculos de proteção. Ainda, foram evidenciados valores acima do limite 

máximo de referência para exposição ambiental preconizados pela ATSDR dos EPTs Mn, Ni, 

Cd, Pb e Zn em amostras de ar (coletados na zona respiratória de soldadoras durante o processo 

de soldagem) e valores superiores ao limite ocupacional de Ni (NIOSH), Zn (NIOSHI e OSHA), 

Cd (OSHA) e Pb (NIOSH e OSHA). Segundo Cherrie e Levy (2020), a causa mais provável do 

aumento de risco de câncer é a exposição a metais de transição solúveis na fumaça, podendo 

ocasionar inflamações crônicas. 

5.1. FATORES SOCIODEMOGRÁFICOS E DOENÇAS REFERIDAS 

PELAS PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

 
O expossoma se refere a totalidade das exposições de variadas fontes externas e internas 

desde a concepção em diante (Wild, 2012). Para além dos fatores biológicos, físicos e químicos 

ele também inclui componentes psicossociais sobre a saúde (Vineis et al., 2020; Vineis et al., 

2017). A compreensão da influência dos fatores psicossocial na saúde e, consequentemente, na 

assinatura da biologia fundamental dos indivíduos pode ser ainda mais desafiadora (Smith et 

al., 2015). Vineis et al (2020) ressaltam que as diferenças socioeconômicas são fatores que 

ressaltam a exposição e as suscetibilidades individuais. Essa compreensão pode auxiliar na 
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avaliação holística dos indivíduos e na compreensão do expossoma (Vineis et al., 2009). 

 
Segundo Smith et al. (2015), os grupos de baixo nível socioeconômico, com altas 

exposições ambientais a produtos químicos e mulheres grávidas constituem a população 

prioritária para os estudos de exposição. Corroborando os autores citados anteriormente, esse 

estudo identificou que ao estratificar a renda referida pelas mulheres soldadoras e não 

soldadoras, as mulheres do grupo Exposto apresentaram maior nível socioeconômico, entre as 

mulheres da subamostra, embora a renda referida inferior ao salário-mínimo, estipulado no ano 

de coleta (2017), sendo que o grupo Exposto tem faixa salarial expressiva entre R$500,00 a 

900,00, enquanto o grupo Controle R$0,00 a 500,00. 

Barbosa (2017) contextualiza que em 2017 o mercado informal passou a expandir 

rapidamente, diminuindo os impactos da crise econômica. A partir de então, a informalidade 

passou a aumentar e atuar como uma alternativa ao desemprego, de forma equalizadora, uma 

vez que ter renda instável e desigual pode ser favorável à ausência de rendimentos. Ainda, o 

trabalho informal apresenta maior concentração e aumento das desigualdades, por ser mais 

desprotegido (Barbosa, 2019; Neri, 2018; Alvarez et al., 2018). Evidências sugerem, que o 

“desgaste” fisiológico contínuo resultante da atividade crônica em resposta ao estresse do 

organismo tem potencial para prejudicar o sistema imunológico e aumentar a vulnerabilidade 

aos estressores ambientais, aumentando a frequência respiratória (Gordon, 2003), afetando os 

processos fisiológicos e ocasionando doenças (Clougherty e Kubzansky, 2009). 

A análise estatística para a variável “doenças respiratórias” da amostra total de pessoas 

do sexo feminino mostrou uma diferença estatisticamente significante para o grupo Exposto em 

comparação ao grupo Controle. Concordando com esse resultado, Figueiredo (2011) evidenciou 

que 30% dos trabalhadores inseridos na produção de joias e bijuterias apresentaram problemas 

respiratórios. Assim como Moitra et al., (2013) constataram que 33% dos trabalhadores 

expostos à vapores de solda na manufatura de joias, em uma produção indiana, apresentaram 
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problemas respiratórios. As doenças respiratórias sugerem uma associação com os efeitos 

advindos das exposições aos EPT, aos quais as soldadoras e suas famílias estão expostos durante 

a atividade ocupacional. 

Apesar da análise sobre as doenças respiratórias apresentarem diferença estatística para 

o total de pessoas do sexo feminino do grupo Exposto, foi identificada uma diferença 

estatisticamente significante na variável “tosse seca” para as mulheres do grupo Controle, tanto 

para o grupo total de mulheres (n Controle=9; p=0,02) quanto para as mulheres em idade fértil 

(n Controle=6; p=0,04). Ao explorar o histórico de saúde das mulheres que referiram tosse seca, 

evidenciamos que 77,8% fazem uso de medicamento (losartana, anlodipino, captopril, alenia e 

metformina), referiram comorbidades associadas, como problema na coluna (44,4%), ansiedade 

(44,4%), alergia (44,4%), problemas no coração [ICC e/ou arritmia (55,6%)] e problemas do 

trato gastrointestinal [gastrite (55,6 %)]. 

A análise das doenças metabólicas evidenciou diferença estatisticamente significante 

para o DMG nas mulheres do grupo Controle (n Controle=5; p=0,01). Avaliando o histórico de 

saúde dessas cinco mulheres, foi possível identificar que o estado de saúde foi referido como 

“bom” e “muito bom”. Expressivamente, essas mulheres não faziam exercício físico, faziam 

uso de medicamentos (enalapril e/ou losartana associados hidroclorotiazida), referiram 

comorbidades associadas, sendo hipertensão arterial sistêmica [HAS (doença metabólica)] 

presente em 80% dos relatos e obesidade. Foi referido, também, resistência insulínica, 

diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, pré-eclampia, ansiedade e depressão. Indivíduos com 

sobrepeso ou obesidade apresentam maior risco para desenvolver doenças cardiovasculares e 

diabetes mellitus tipo 2 e consequentemente síndromes metabólicas (Silva, 2018). 

No estudo desenvolvido por McIntyre et al (2019) são evidenciados fatores de risco para 

DMG o sobrepeso e obesidade maternos (Zhang et al., 2014), idade materna avançada (>40 

anos) (Zhang et al., 2006), histórico de diabetes mellitus tipo 2, inatividade física antes ou 
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durante a gestação (Tobias et al., 2011), fatores psicossociais, como depressão (Hinkle et al., 

2016) e fatores dietéticos não saudáveis (Zhang et al., 2006) corroborando as características 

apresentadas pelas mulheres do grupo Controle que referiram DMG. 

O índice de massa corpórea é um indicador antropométrico amplamente utilizado para 

classificar a obesidade (WHO, 2020), embora possa sofrer alterações (Corella e Ordovás, 2015). 

No estudo de Ho et al., (2016) o IMC foi associado a amplas alterações nos metabólitos 

responsáveis por vias bioquímicas, incluindo o metabolismo dos aminoácidos e mostrou uma 

sobreposição considerável nos perfis de metabólitos associados ao IMC e outras características 

metabólicas. Contudo, é importante ressaltar como um ponto de limitação deste estudo que não 

foram coletados dados de IMC das participantes, os demais dados foram referidos pelos 

participantes. 

 

 

5.2 A EXPOSIÇÃO AO TRABALHO E O ARRANJO PRODUTIVO 

INFORMAL DE JOIAS E BIJUTERIAS 

A economia atribuída ao trabalho informal representa significativa parte da produção 

econômica e de força de trabalho no mundo, sendo importante manter a atenção às disparidades 

de acesso e qualidade que afetam os trabalhadores informais e de baixa renda (Santana et al., 

2016). A mão de obra informal domiciliar é uma das principais características da produção de 

joias e bijuterias da cidade de Limeira-SP. Empresas direcionam parte do processo produtivo 

para trabalhadores informais, que geralmente trabalham em indústrias improvisadas em fundo 

de quintal ou no interior dos domicílios (Donatelli et al., 2020; Lima e Gemma, 2020). 

Neste presente trabalho, as trabalhadoras do APL estão imersas nessa cadeia produtiva 

caracterizada pelo trabalho em condições improvisadas e precárias nos domicílios, trazendo 

aspectos nocivos para a saúde dos trabalhadores (Ferreira, 1995; Ferreira et al.,2019; Salles et 
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al., 2019; 2021; Pereira et al., 2020). A exposição a riscos ocupacionais como riscos 

biomecânicos, químicos e acidente de trabalho, nos domicílios, já foram verificadas em estudos 

anteriores, sobretudo os riscos químicos, decorrente da presença de EPTs como o Pb, Cr, Mn e 

Cd nos processos produtivos expondo todos os moradores residentes (Ferreira, 2005; Vilela e 

Ferreira, 2008; Lacorte et al., 2013; Ferreira et al., 2019). 

A depender do tipo de processo e material utilizado, as partículas presentes na fumaça 

da solda podem variar em tamanho e estrutura e em risco à saúde (Antonini et al., 2004). Salles 

et al (2018) avaliaram o impacto do trabalho informal por meio da presença e mensuração dos 

EPT na rede de esgoto de Limeira, concluindo que o descarte desses elementos é de natureza 

esporádica. Para além, as condições do trabalho domiciliar trazem potencial risco a saúde dos 

trabalhadores, especialmente as crianças (Pereira et al., 2020) e mulheres em idade fértil 

(Bortolus et al., 2017; Rim, 2017). 

No estudo desenvolvido por Tiguman et al., (2020) foram avaliados 4.001 trabalhadores 

adultos, de ambos os sexos e de categorias formais e informais. Este evidenciou que a maioria 

das exposições ocupacionais ocorreram com os trabalhadores informais, como o trabalho 

noturno, exposição às substâncias químicas, estresse ocupacional e expostos com maior 

frequência ao sol, afetando negativamente a qualidade de vida e saúde dos trabalhadores. 

Ressalta ainda, a importância da proteção e reestabelecimento da política de saúde e dos direitos 

trabalhistas com a finalidade de reduzir as desigualdades de saúde entre os diferentes vínculos 

empregatícios, bem como reduzir os riscos associados à exposição ocupacional. 

 

 

 

 
5.3. RECOMENDAÇÕES 
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Com base nos resultados, torna-se necessária a implementação de parâmetros que 

possam diminuir a exposição das trabalhadoras e suas famílias. Uma das principais adaptações 

seria a mudança do local de trabalho, em busca de uma área da casa com ventilação, 

preferencialmente não compartilhada com os demais cômodos, evitando especialmente a 

cozinha e o quarto. Não sendo possível, as portas e janelas devem permanecer abertas 

viabilizando a circulação de ar. As crianças não devem ter acesso aos locais de trabalho. As 

medidas de higiene pessoal e ambiental, como a lavagem das mãos, limpeza frequente da casa, 

dos brinquedos e utensílios infantis contribuem para a remoção de resíduos de solda das 

superfícies e objetos. 

O uso de equipamentos de proteção é recomendado, embora às vezes não seja possível 

em consequência da situação socioeconômica das famílias. Por mais que os trabalhadores 

informais utilizem essas diretrizes, seria preferível que trabalhassem cooperativamente, em um 

ambiente diferente dos quais as atividades domésticas são realizadas, embora reconheçamos 

que existem diversos obstáculos para isso. O principal é que a maioria dos trabalhadores 

informais são mulheres que desempenham esse trabalho com o objetivo de complementar sua 

renda e, ao mesmo tempo, cuidar de seus filhos em casa. Assim, o melhor seria realizar o 

trabalho em um ambiente fora de casa, mas também que houvesse centros de educação infantil 

públicos seguros para deixar os filhos. Além das empresas se responsabilizarem pelos 

trabalhadores e trabalhadoras que montam e soldam seus produtos (Salles et al., 2021). 
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6. CONCLUSÕES 

 

 
 

Concluímos que o trabalho informal e domiciliar na produção de joias e bijuterias pode 

estar influenciando na saúde das mulheres, uma vez que, as doenças respiratórias apresentaram 

diferença estatisticamente significante quando a análise foi direcionada para todas as mulheres 

que compõem o grupo Exposto. Quando analisadas as concentrações de Pb, no sangue foi 

evidenciada uma diferença estatisticamente significante para as soldadoras. Ainda, a análise 

estatística realizada para as amostras metabólicas não foi capaz de evidenciar qualquer padrão 

de diferenciação entre os grupos Exposto e Controle. Acredita-se que as condições de trabalho 

inadequado e a exposição das famílias, especialmente crianças e mulheres em idade fértil, a 

elevadas concentrações de EPT ressaltam a necessidade de implementar ações públicas de 

proteção a estas trabalhadoras e suas famílias. 
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8. ANEXOS 

 
ANEXO 1 – CARTA DE ANUÊNCIA DA PREFEITURA DE 

LIMEIRA 
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ANEXO 2 – TERMO DE CONSCENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Para os adultos do domicílio (maiores de 18 anos) 

 

 
O Sr(a) está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa: “Famílias 

inseridas no Arranjo Produtivo Local da cadeia produtiva de bijuterias de Limeira, SP: 

avaliação da exposição ocupacional e ambiental a elementos potencialmente tóxicos (EPT) e 

fatores de risco associados”. 

A JUSTIFICATIVA, OS OBJETIVOS E OS PROCEDIMENTOS: O motivo que 

 

nos leva a estudar este problema é que, no Brasil, pouco se sabe sobre os problemas da 

contaminação por metais tóxicos na população geral. Alguns trabalhadores informais exercem 

suas funções em condições não adequadas no setor de produção de joias e bijuterias da cidade 

de Limeira. Os processos de montagem, cravação, soldagem e até mesmo o banho das bijuterias 

envolvem adultos, mulheres em idade fértil, gestantes, crianças e adolescentes em idade escolar, 

no processo de fabricação. A realização deste estudo é justificada, pois a obtenção de dados 

sobre as quantidades de químicos que podem apresentar algum dano à saúde no sangue, urina, 

saliva e unha dos trabalhadores, sejam adultos ou crianças, que trabalham em suas casas no 

processo de montagem e cravação das bijuterias da cidade de Limeira ajudará a trazer mais 

informações para que ações importantes de saúde possam ser planejadas pelas autoridades que 

protejam essa população da exposição aos elementos químicos (Arsênio, Cádmio, Cromo, 

Cobre, Mercúrio, Níquel, Chumbo, Estanho e Zinco), sendo que alguns podem fazer muito mal 

à saúde. Esses agentes químicos podem penetrar no nosso corpo pela respiração nas formas de 

poeiras e fumaças, ou podem ser absorvidos pelo corpo humano através da pele ou ainda por 

ingestão. Os riscos  à saúde são diversos.  Não  existem,  no Brasil,  informações  de trabalhos 
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realizados que reúnam a determinação de todos esses elementos em amostras de ar, sangue, 

unha, urina e saliva, com o objetivo de verificar se existe uma relação entre as concentrações 

encontradas no ambiente e no corpo do indivíduo trabalhador. Espera-se que, com esse trabalho, 

possamos fornecer informações às autoridades locais para a formulação de políticas públicas 

de saúde e ambientais que diminuam os riscos à saúde aos quais esses trabalhadores possam 

estar expostos. Os procedimentos de coleta de material serão: um questionário que será aplicado 

aos pais ou responsáveis para sabermos se a família trabalha informalmente em alguma etapa 

de produção de bijuterias, se existe alguma gestante dentro dos domicílios a serem pesquisados, 

quais produtos ou reagentes químicos são usados no processo de montagem e produção das 

peças, se no processo é percebida a formação de fumaça, bem como se convivem com riscos de 

contaminação por esses elementos que podem fazer mal à saúde. Informações gerais como 

endereço, profissão dos adultos residentes no domicilio, idade, profissão, se está ou não 

estudando, sexo, se toma algum medicamento diariamente e se fumante. Nas casas, vamos 

observar se há riscos potenciais de contaminação pelos produtos químicos e isso será registrado 

em formulário específico. Será realizada uma única coleta de sangue (10 mL – cerca de uma 

colher de sopa), urina, saliva e unhas dos polegares das mãos nos adultos (as), adolescentes e 

crianças, na sua própria residência. A coleta do sangue será realizada por enfermeiros treinados 

e com experiência em coleta de sangue, usando somente material descartável. A coleta de urina 

será feita por você mesmo. Nós iremos disponibilizar um recipiente de plástico onde você 

deverá coletar a sua primeira urina do dia. A coleta da saliva nós faremos em você com material 

descartável no mesmo dia da coleta do sangue, você terá que fazer um bochecho com água antes 

da coleta e após o bochecho terá que cuspir sua saliva em um pote de plástico que levaremos 

para você. Para a unha, iremos cortar a unha que tiver crescido de seus polegares, assim como 

você faz habitualmente. 

Essas amostras serão levadas ao laboratório para serem analisadas, tanto no Brasil, na 
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Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, e em um laboratório de pesquisa na 

Grécia, no Laboratório de Engenharia Ambiental e no centro de pesquisa HERACLES do 

Departamento de Engenharia Química da Universidade Aristóteles de Tessalônica. Para 

determinar a exposição dos adultos, adolescentes e crianças à fumaça de solda, será realizada 

amostragem utilizando filtros de coleta e amostragem de ar individual. Após a determinação da 

quantidade dos elementos químicos presentes seu sangue, urina, saliva e unha, o restante destas 

amostras será armazenado para que exames para avaliar outros componentes químicos 

presentes em seu corpo possam ser feitos. Tais exames tem como objetivo comparar as 

quantidades destes elementos químicos e compostos presentes nas amostras coletadas com 

valores aceitáveis. A coleta da urina, saliva e do sangue ocorrerá no mesmo dia, agendado 

antecipadamente com você. A coleta da unha que cresceu ocorrerá cerca de 3 meses após a 

coleta do sangue e urina e também será agendada antecipadamente para que, as unhas não sejam 

cortadas por um período de 2 semanas antes da coleta e, assim, possibilite o corte das mesmas. 

DESCONFORTOS, RISCOS E BENEFÍCIOS: Como qualquer exame de sangue, 

existe um desconforto e risco mínimo para os adultos que se submeterem à coleta de sangue. 

Como exemplos, eventualmente, podem ocorrer dor no local da coleta ou surgimento de marca 

roxa. Para a coleta da urina e saliva, existe um pequeno risco de desconforto ou mal-estar pelo 

tempo dispendido e atenção dada ao momento da coleta. Já para a unha, pode ocorrer um leve 

desconforto devido ao corte da unha ser realizado de por pessoa diferente da qual você está 

acostumado. Vale salientar que o material para a coleta será descartável e de alta qualidade, 

todas as normas de segurança serão seguidas e a coleta será realizada por profissional habilitado 

e com experiência. Outro possível desconforto é com relação ao tempo gasto para responder as 

perguntas do questionário, o que deve durar cerca de 30 minutos (tempo estimado). Além do 

benefício do diagnóstico precoce e recomendação de afastamento da fonte de contaminação, as 

pessoas cujos elementos analisados nas matrizes biológicas (sangue, urina, saliva e unha) 
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ultrapassarem ou não os valores aceitáveis, receberão um documento contendo tais valores para 

todos os elementos avaliados. 

FORMA DE ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA: O Sr(a) receberá o 

 

resultado do exame de sangue, urina, saliva e unha para todos os elementos estudados. Os 

participantes do estudo que apresentarem concentração de determinados elementos no sangue 

e na urina igual ou maior aos valores aceitáveis serão contatados pessoalmente para orientação 

dos procedimentos adequados a serem tomados. Adicionalmente, as pessoas que apresentarem 

tais níveis elevados terão as fontes de exposição domiciliares investigadas para orientação sobre 

a eliminação da exposição e prevenção do aumento da concentração dos elementos no sangue, 

urina, saliva e unha. 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA 

E GARANTIA DE SIGILO: 

O Sr(a) será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. O Sr(a) é 

livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a 

qualquer momento. A sua participação é voluntária e a sua recusa em participar não irá acarretar 

qualquer penalidade ou perda de qualquer benefício, você possui garantia ao direito à 

indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa que absorverá qualquer gasto 

relacionado garantindo assim não oneração de serviços de saúde. Os pesquisadores irão tratar a 

sua identidade com respeito e seguirão padrões profissionais de sigilo, assegurando e garantindo 

o sigilo e confidencialidade dos dados pessoais dos participantes de pesquisa. Os resultados dos 

exames serão enviados para o Sr(a) e permanecerão confidenciais e o Sr(a) tem o direito de 

recusar a receber qualquer informação. Seu nome, ou o material que indique a sua participação 

não será liberado sem a sua permissão. O Sr(a) não será identificado(a) em nenhuma publicação 

que possa resultar deste estudo. Outra via assinada deste consentimento informado será 
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arquivada no Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo e outra será fornecida ao Sr(a). O estudo poderá ser interrompido 

mediante aprovação prévia do CEP quanto à interrupção ou quando for necessário, para que 

seja salvaguardado o participante da pesquisa. A retirada do consentimento de guarda das 

amostras armazenadas e ainda não processadas em banco deverá ser realizada POR ESCRITO 

E ASSINADA, e que se dará a qualquer tempo, sem prejuízo ao participante da pesquisa, com 

validade a partir da data da comunicação da decisão e informar que as amostras serão destruídas 

após o processamento. 



76 
 

 

 

DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO PARTICIPANTE DA 

PESQUISA 

Eu, 
 

RG.  fui informada(o) dos objetivos da pesquisa acima de maneira 
 

clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar 

novas informações para motivar minha decisão, se assim o desejar. O pesquisador Ana Paula 

Sacone da Silva Ferreira e sua orientadora Profa. Dra. Kelly Polido Kaneshiro Olympio 

certificaram-me de que todos os dados desta pesquisa serão confidenciais e somente os 

pesquisadores terão acesso. Também sei que caso existam gastos, estes serão absorvidos pelo 

orçamento da pesquisa. Em caso de dúvidas poderei chamar o pesquisador Ana Paula Sacone 

da Silva Ferreira e sua orientadora Profa. Dra. Kelly Polido Kaneshiro Olympio no telefone 

(11) 3061 7121 ou o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo, que fica na Av. Dr. Arnaldo, 715, Cerqueira César – São Paulo, SP, 

telefone, (11) 3061 7779, que tem a função de implementar as normas e diretrizes 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, aprovadas pelo Conselho. Assinei 

duas vias deste termo de consentimento livre e esclarecido, o qual também foi assinado pelo 

pesquisador que me fez o convite e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas 

dúvidas. Uma via deste documento, devidamente assinada foi deixada comigo. Os 

pesquisadores me explicaram que uma porção do meu sangue, urina e saliva seguiram para um 

laboratório de pesquisa na Grécia para serem realizados os exames para avaliar componentes 

do sangue - Laboratório de Engenharia Ambiental e no centro de pesquisa do expossoma 

HERACLES do Departamento de Engenharia Química da Universidade Aristóteles de 

Tessalônica na Grécia, GR- 54124 prédio D. Declaro que concordo em participar desse estudo 

e autorizo a coleta, depósito, armazenamento e utilização das minhas amostras no exterior. 
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Nome Assinatura do ParticipanteData 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ana Paula Sacone da Silva Ferreira Assinatura do Pesquisador Data 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nome Assinatura da Testemunha Data 
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TERMO DE CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL LEGAL 
 

 

 Para Participantes da Pesquisa com menos de 18 anos 

 

O Sr(a) está sendo convidado(a) a autorizar seu(ua) filho(a) a participar como 

voluntário(a) da pesquisa: “Famílias inseridas no Arranjo Produtivo Local da cadeia produtiva 

de bijuterias de Limeira, SP: avaliação da exposição ocupacional e ambiental a elementos 

potencialmente tóxicos (EPT) e fatores de risco associados”. 

A JUSTIFICATIVA, OS OBJETIVOS E OS PROCEDIMENTOS: O motivo que 

 

nos leva a estudar este problema é que, no Brasil, pouco se sabe sobre os problemas da 

contaminação por metais tóxicos na população geral. Alguns trabalhadores informais exercem 

suas funções em condições não adequadas no setor de produção de joias e bijuterias da cidade 

de Limeira. Os processos de montagem, cravação, soldagem e até mesmo o banho das peças 

envolvem adultos, mulheres em idade fértil, gestantes, crianças e adolescentes em idade escolar, 

no processo de fabricação. A realização deste estudo é justificada, pois a obtenção de dados 

sobre as quantidade de químicos que podem apresentar algum dano à saúde no sangue, urina, 

saliva e unha dos trabalhadores sejam adultos ou crianças, que trabalham em suas casas, no 

processo de montagem e cravação das bijuterias, da cidade de Limeira, ajudará a trazer mais 

informações para que ações importantes de saúde possam ser planejadas pelas autoridades que 

protejam essa população da exposição aos elementos químicos Arsênio, Cádmio, Cromo, 

Cobre, Mercúrio, Níquel, Chumbo, Estanho e Zinco, sendo que alguns podem fazer muito mal 

à saúde. Esses agentes químicos podem penetrar no nosso corpo pela respiração nas formas de 

poeiras e fumaças, ou podem ser absorvidos pelo corpo humano através da pele ou ainda por 

ingestão. Os riscos à saúde são diversos. Não existem, no Brasil, informações de trabalhos 

realizados que reúnam a determinação de todos esses elementos em amostras de ar, sangue, 

unha, urina e saliva, com o objetivo de verificar se existe uma relação entre as concentrações 
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encontradas no ambiente e no corpo do indivíduo. Espera-se que, com esse trabalho, possamos 

fornecer informações às autoridades locais na formulação de políticas públicas de saúde e 

ambientais para diminuir os riscos à saúde aos quais esses trabalhadores possam estar expostos. 

Os procedimentos de coleta de material serão: um questionário que será aplicado aos pais ou 

responsáveis para sabermos se a família trabalha informalmente em alguma etapa de produção 

de bijuterias, se existe alguma gestante dentro dos domicílios a serem pesquisados, quais 

produtos ou reagentes químicos são usados no processo de montagem e produção das peças, se 

no processo é percebida a formação de fumaça, bem como se convivem com riscos de 

contaminação por esses elementos que podem fazer mal à saúde. Informações gerais como 

endereço, profissão dos adultos residentes no domicilio, idade dentre outras, também serão 

colhidas. Nas casas, vamos observar se há riscos potenciais de contaminação pelos produtos 

químicos e isso será registrado em formulário específico. Será realizada uma única coleta de 

sangue (10 mL cerca de uma colher de sopa), urina, saliva e pedaço das unhas dos polegares 

das mãos nos adultos (as), adolescentes e crianças, na sua própria residência. A coleta do sangue 

será realizada por enfermeiros treinados e com experiência em coleta de sangue, usando 

somente material descartável. A coleta de urina será feita por você ou pelo seu filho(a). Nós 

iremos disponibilizar um recipiente de plástico onde você, deverá coletar a sua primeira urina 

do dia. A coleta da saliva será feita por nós com material descartável, no mesmo dia da coleta 

do sangue, seu filho(a) terá que fazer um bochecho com água antes da coleta e após o bochecho 

terá que cuspir sua saliva em um pote de plástico que levaremos. Para a unha, iremos cortar a 

unhas que tiver crescido dos polegares do seu filho(a), assim como você ou seu filho(a) fazem 

habitualmente. Essas amostras serão levadas ao laboratório para serem analisadas tanto no 

Brasil, na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, e em um laboratório de 

pesquisa na Grécia, no Laboratório de Engenharia Ambiental e no centro de pesquisa 

HERACLES do Departamento de Engenharia Química da Universidade Aristóteles de 
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Tessalônica. Para determinar a exposição dos adultos, adolescentes e crianças à fumaça de 

solda, será realizada amostragem utilizando filtros de coleta e amostragem de ar individual. 

Após a determinação da quantidade dos elementos químicos presentes do sangue, urina, saliva 

e unha do seu filho(a) para os elementos químicos, o restante destas amostras será armazenado 

para que exames para avaliar outros componentes químicos presentes em seu corpo possam ser 

feitos. Tais exames tem como objetivo comparar as quantidades destes elementos químicos e 

compostos presentes nas amostras coletadas com valores aceitáveis. A coleta da urina, saliva e 

do sangue ocorrerá no mesmo dia, agendado antecipadamente com você. A coleta da unha que 

cresceu ocorrerá cerca de 3 meses após a coleta do sangue, urina e saliva também será agendado 

antecipadamente para que, as unhas não sejam cortadas por um período de 2 semanas antes da 

coleta e, assim, possibilite o corte das mesmas. 

DESCONFORTOS, RISCOS E BENEFÍCIOS: Como qualquer exame de sangue, 

existe um desconforto e risco mínimo para as crianças e adolescentes que se submeterem à 

coleta de sangue. Como exemplos, eventualmente podem ocorrer dor no local da coleta ou 

surgimento de marca roxa e, para as crianças/adolescentes que exibam fobia a agulhas, essas 

poderão sentir algum mal-estar passageiro. Para a coleta da urina e saliva, existe um pequeno 

risco de desconforto ou mal-estar pelo tempo e atenção no momento da coleta. Já para a unha, 

pode ocorrer um leve desconforto devido ao corte da unha ser realizado por pessoa diferente da 

qual você está acostumado. Vale salientar que o material para a coleta será descartável e de alta 

qualidade, todas as normas de segurança serão seguidas e a coleta será realizada por profissional 

habilitado e com experiência. Outro possível desconforto é com relação ao tempo gasto para 

responder as perguntas do questionário, o que deve durar cerca de 30 minutos (tempo estimado). 

Além do benefício do diagnóstico precoce e recomendação de afastamento da fonte de 

contaminação, as pessoas cujos elementos analisados nas matrizes biológicas (sangue, urina, 

saliva e unha) ultrapassarem ou não os valores aceitáveis, receberam um documento contendo 
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tais valores para todos os elementos avaliados. 

 

FORMA DE ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA: O Sr(a) receberá os 

 

resultados dos exames do seu filho(a) para todos os elementos estudados no sangue, urina, 

saliva e unha. Os participantes do estudo que apresentarem concentração de determinados 

elementos no sangue, urina, saliva e unha igual ou maior aos valores aceitáveis serão contatados 

pessoalmente para orientação dos procedimentos adequados a serem tomados. Neste caso, as 

crianças e adolescentes serão encaminhados para avaliação no Hospital da região, como 

descrito acima. Adicionalmente, as crianças que apresentarem tais níveis elevados terão as 

fontes de exposição domiciliares investigadas para orientação sobre a eliminação da exposição 

e prevenção do aumento da concentração dos elementos no sangue, urina, saliva e unha. 

 

 
 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA 

E GARANTIA DE 

SIGILO: O Sr(a) e seu filho(a) será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto 

que desejar. O Sr(a) e seu filho(a) são livres para recusar-se a participar, retirar seu 

consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. 

A participação do seu filho(a) é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar 

qualquer penalidade ou perda de qualquer beneficio. Os pesquisadores irão tratar a identidade 

do seu filho(a) com respeito e seguindo padrões profissionais de sigilo, assegurando e 

garantindo o sigilo e confidencialidade dos dados pessoais dos participantes de pesquisa. Os 

resultados dos exames de seu filho(a) serão enviados para o Sr(a) e permanecerão confidenciais. 

Seu nome e o nome do seu filho(a), ou o material que indique a sua participação ou a do seu 

filho(a) não serão liberados sem a sua permissão. O Sr(a) e o seu filho(a) não serão 
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identificados(as) em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. Outra via assinada 

deste consentimento informado será arquivada no Departamento de Saúde Ambiental da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e outra será fornecida ao Sr(a). 

 

 
 

DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO PARTICIPANTE DA 

PESQUISA 

 

 

 

 

 

Eu, 
 

 
 

,RG, 

 

 

autorizo 

 

 

meu/minha 

 

 

filho(a) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

_ a participar desta pesquisa. Fui informada(o) sobre os objetivos da pesquisa acima de 

maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei 
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solicitar novas informações para motivar minha decisão, se assim o desejar. O pesquisador Ana 

Paula Sacone da Silva Ferreira e sua orientadora Profa. Dra. Kelly Polido Kaneshiro 

certificaram-me de que todos os dados desta pesquisa serão confidenciais e somente os 

pesquisadores terão acesso. Também sei que caso existam gastos adicionais, estes serão 

absorvidos pelo orçamento da pesquisa e fui informado de que serei avisado se meu sangue, 

urina, saliva e unha forem perdidos ou destruídos. 

Em caso de dúvidas poderei chamar o pesquisador Ana Paula Sacone da Silva Ferreira 

e sua orientadora Profa. Dra. Kelly Polido Kaneshiro Olympio no telefone (11) 3061 7121 ou 

o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 

sito à Av. Dr. Arnaldo, 715, Cerqueira César – São Paulo, SP, telefone, (11) 3061 7779, que 

tem a função de implementar as normas e diretrizes regulamentadoras de pesquisas envolvendo 

seres humanos, aprovadas pelo Conselho. Somente pesquisas aprovadas pelos Comitês de Ética 

locais e pelo Comitê Nacional, em alguns casos, podem ser realizadas. 

Assinei duas vias deste termo de consentimento livre e esclarecido, o qual também foi 

assinado pelo pesquisador que me fez o convite e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer 

as minhas dúvidas. Uma via deste documento, devidamente assinada foi deixada comigo. Os 

pesquisadores me explicaram que uma porção do sangue, urina e saliva seguiram para um 

laboratório de pesquisa na Grécia para serem realizados os exames para avaliar componentes 

do sangue - Laboratório de Engenharia Ambiental e no centro de pesquisa do expossoma 

HERACLES do departamento de engenharia química da Universidade Aristóteles de 

Tessalônica na Grécia, GR- 54124 prédio D. Declaro que concordo que meu/minha filho(a) 

participe deste estudo e autorizo a coleta, depósito, armazenamento e utilização das amostras 

dele no exterior. 
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Nome Assinatura do Participante Data 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ana Paula Sacone da Silva Ferreira Assinatura do Pesquisador Data 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nome Assinatura da Testemunha Data 
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ANEXO 3- QUESTIONÁRIO DE CONSUMO DE GRUPOS ALIMENTARES 

24 HORAS PRÉVIAS À COLETA 
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Nome do 

familiar: 

 
 

 

Data:  /  /   

 

 

 

O QUE  VOCÊ 

COMEU DESDE 

QUANDO 

ACORDOU ONTEM 

ATÉ AGORA? 

 
( ) Leite E Derivados 

 

( ) Café 

 

 

 

 
( )Carnes, ovo, peixes, 

frutos do mar 

 

( )Frutas 

 

 
 
 

( )Legumes/Verduras 

( )Carboidratos (Pão, Arroz, 

Bolachas, Macarrão, Arroz, 

Batata, Tubérculos) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( ) Feijão 

 

 

( )Doces (Chocolate, Bala, 

Guloseimas, Refrigerantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

( )Suplementos 
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ANEXO 4 – QUESTIONÁRIO DE DOENÇAS REFERIDAS 
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ANEXO 5 – INFORMAÇÕES CURRICULARES 

 
Autora 
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Coorientador 
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Orientadora 
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