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RESUMO

SCHULZ, A.R. Variações inter-individuais em biomarcadores de exposição ao 
mercúrio em uma população ribeirinha do rio Tapajós, Pará. 2009. Dissertação 
(Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São 
Paulo-2009.

O mercúrio (Hg) é um metal tóxico extensamente estudado em todo mundo, distribuído no 
ambiente a partir de fontes naturais ou antropogênicas e que oferece risco a população por 
ser altamente biocumulativo e possuir efeitos nocivos à saúde. Até algum tempo atrás, 
acreditava-se que a principal fonte de exposição ao Hg na Região Amazônica, decorria do 
uso deste metal para amalgamação de ouro nos garimpos da região. No entanto, o Hg é 
encontrado naturalmente nos solos da Região Amazônica e ao atingir os sistemas 
aquáticos, favorecidos principalmente pela erosão e pelas chuvas, passa por um processo 
de metilação catalisada por microorganismos, dando origem à forma orgânica do metal, o 
metilmercúrio (MeHg). Esta forma do metal se acumula no sedimento dos rios e em peixes 
representando atualmente a principal fonte de exposição ao mercúrio em população 
ribeirinha. Os biomarcadores de exposição ao Hg são freqüentemente utilizados para 
identificar e estimar o risco em que um indivíduo ou uma população está exposta. No 
entanto, pouco se conhece a respeito das variações inter-individuais de cada um deles. 
Neste sentido, este estudo teve como objetivo avaliar as variações inter-individuais em 
biomarcadores de exposição ao Hg em uma população ribeirinha do rio Tapajós, Pará. Para 
tal, 410 ribeirinhos, residentes em 12 comunidades ao longo do rio Tapajós, no estado do 
Pará participaram do estudo. Foram determinadas as concentrações de mercúrio total (THg)
em sangue total, plasma, eritrócito, urina e de IHg e MeHg em cabelo dos voluntários. As 
concentrações de THg no sangue total variaram de 1,7 a 288,9 µg/L e no plasma de 0,2 a 
40,0 µg/L. A concentração de THg no plasma apresentou uma alta correlação com as 
concentrações de THg em sangue total (r=0,7529, p<0,0001). A fração plasmática de THg 
variou 0,5% a 61% e não apresentou qualquer correlação com as concentrações de THg em 
sangue total (r= 0,06284, p=0,2041), indicando que a mobilização de THg para o plasma 
não ocorre devido à saturação dos eritrócitos.   A distribuição de THg entre eritrócitos e 
plasma observada nesta população, é diferente do que foi observado em outros estudos 
sobre exposição à MeHg. As concentrações de THg no cabelo variaram de 0,97 a 62,4 µg/g
e apresentaram uma correlação muito forte com as concentraçoes no sangue (r=0,8718,
p<0,0001) indicando que as concentrações de THg no cabelo refletem as concentrações de 
THg no sangue. Também foi observada uma forte correlação entre as concentrações de 
MeHg e de IHg no cabelo (r=0,8979, p<0,0001), confirmando as informações da literatura, 
que sugerem que a fração de IHg no cabelo se deve a demetilação no sangue, no folículo 
capilar ou no preparo da amostra e análise. Em relação a razão entre concentração de 
mercúrio entre cabelo e sangue, observamos uma elevada variação entre os indivíduos, de 
1:13 a 1:13274. Entre as mulheres observamos que esta variação ocorre de acordo com a 
idade. Resultados preliminares apontam para uma considerável variação inter-individual nos 
biomarcadores de exposição na população em estudo, indicando a necessidade de se 
identificar os fatores que influenciam este achado. Considerando a cinética do mercúrio, 
podemos concluir que estas variações inter-individuais na fração plasmática, podem alterar 
a taxa de eliminação do Hg e também os efeitos tóxicos decorrentes da exposição.

Palavras- Chave: biomarcadores de exposição, mercúrio, variações inter-individuais
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ABSTRACT

SCHULZ, A.R. Inter-individual variations of mercury exposure biomarkers in a 
population of the Tapajós river, Pará. 2009. Dissertation (Master). Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo-2009.

Mercury (Hg) is a toxic metal widely studied worldwide. In the atmosphere Hg may occur due 
to natural or anthropogenic sources. It offers risk to the population due to be highly 
bioaccumulated and to cause harmful effects to humans. Gold Mining activities were 
considered in the past the main sources of Hg contamination in the Amazon region. 
However, new findings indicated that Hg is naturally found in the soils of the Amazon area. 
When reaching the aquatic systems, facilitated mainly by the erosion and for the rains, the 
inorganic mercury is methylated, by microorganisms, forming the more toxic form 
methylmercury (MeHg). This form of the metal accumulates in the sediment of the rivers and 
in fish, meaning the main exposure source of mercury to riverine population. Biomarkers of 
exposure to Hg (levels of Hg in blood, plasma, urine, hair) are frequently used to identify and 
to esteem the risk of an individual or a population to harmful effects. However, little it is 
known regarding the inter-individual variations of these biomarkers. In this sense, this study 
evaluated inter-individual variations in the biomarkers of exposure to mercury (Hg in plasma, 
blood, urine and hair) in a riverside population (Tapajós river, Pará). Volunteers (n=410), 
residents in 12 communities along the Tapajós river, in the state of Pará participated in the 
study. Total mercury (THg) levels were determinated in whole blood, plasma, red blood cells 
and urine and of IHg and MeHg in hair. The concentration of mercury ranged from 1.7 to
288.9 µg/L and of plasma from 0.2 to 40.0 µg/L. The concentration of THg in the plasma 
presented a high correlation with concentrations of Hg in total blood (r=0.7529, p<0.0001). 
The plasmatic fraction of THg ranged from 0.5% to 61% and did not present any correlation 
with the concentrations of THg in the whole blood (r= 0.06284 p=0.2041), indicating that the 
mobilization of Hg to the plasma does not occur to the saturation of the red blood cells. The 
distribution of THg between red blood cells and plasma observed in this population is in 
disagreement when compared to other populations. The mercury concentrations in hair
ranged from 0.97 to 62.4 µg/g and presented a very strong correlation with the whole blood
(r=0.8718, p<0.0001), indicating that the concentrations of Hg in hair reflect the 
concentrations of THg in blood. Also a strong correlation was observed among the 
concentrations of MeHg and of IHg in hair (r=0.8979, p<0.0001), confirming the information 
in the literature, that suggest the fraction of IHg in hair is due to demethylation process or by 
sample preparation and analysis. Regarding the ratio between concentration of mercury 
between hair and blood, we observed a high variation between individuals, ranged from 1:13 
to 1:13274. Among the women we observed this variation occurring according to age. In 
conclusion our results together demonstrated a considerable inter-individual variation in the 
biomarkers of exposure to mercury in the study population, demonstrating probably a 
different rate of biotransformation and elimination of Hg in this population. Then, future 
studies are necessary to elucidate factors are influencing this variation. 

  
Keywords: exposure biomarkers, mercury, inter-individual variations



iii

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Esquema da rota cinética do Metilmercúrio no organismo ..........................6

Figura 2. Mapa das comunidades de Itaituba participantes do estudo.....................21

Figura 3. Correlação de Spearman entre concentração de mercúrio plasmático 

em relação a concentração de mercúrio  em sangue total ........................................26

Figura 4. Correlação de Spearman entre a fração plasmática de mercúrio total em 

relação a concentrações de mercúrio total em sangue total .....................................27

Figura 5.Correlação de Spearman entre mercúrio total em cabelo em relação a 

concentrações  mercúrio total em sangue total .........................................................28

Figura 6. Correlação de Spearman entre mercúrio inorgânico e orgânico no 

cabelo........................................................................................................................28

Figura 7. Correlação de Spearman entre fração plasmática de mercúrio total no 

plasma e excreção urinária de mercúrio total, corrigida por creatinina ....................29

Figura 8. Correlação de Spearman entre mercúrio total no plasma e mercúrio total

em urina sem correção por creatinina ......................................................................29



iv

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Concentrações médias de mercúrio na população ribeirinha do rio 

Tapajós - Pará...........................................................................................................30

Tabela 2. Concentrações de mercúrio total nos biomarcadores de exposição na 

população ribeirinha do rio Tapajós – Pará, dividos por gênero e idade..................31

Tabela 3. Concentrações de mercúrio nos biomarcadores de exposição na 

população ribeirinha do Tapajós – Pará, divididos por comunidades........................33

Tabela 4. Razão entre concentração de mercúrio em sangue e cabelo ...................34



v

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS

Hg Mercúrio

MeHg Metilmercúrio

IHg Mercúrio inorgânico

THg Mercúrio total

ICP-MS Espectrômetro de massas com plasma acoplado

g/L Gramas por litro

v/v Volume/volume

SNC Sistema nervoso central

GSH Glutationa

GST Glutationa-s-transferase 

® Marca registrada

M .cm Unidade de condutividade elétrica

% Porcentagem

µL Microlitros

± Mais ou menos

mg Miligramas

mL Mililitros

USP Universidade de São Paulo

WHO World Health Organization



vi

SUMÁRIO

RESUMO...................................................................................................................... i
ABSTRACT................................................................................................................. ii
LISTA DE FIGURAS .................................................................................................. iii
LISTA DE TABELAS ................................................................................................. iv
LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS ................................................ v

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................1
1.1 Exposição ao mercúrio e seus impactos à saúde humana....................................2
1.2 Toxicocinética do mercúrio....................................................................................4
1.2.1 Substâncias que alteram a toxicocinética do mercúrio.......................................8
1.3 Exposição ao mercúrio na Região Amazônica................................ ......................9
1.4 Biomarcadores de exposição a agentes tóxicos .................................................11
1.4.1 Biomarcadores de exposição ao mercúrio .......................................................12
1.5 Relação entre a concentração de mercúrio em biomarcadores de exposição ...14
1.6 Variações inter-individuais nas concentrações de mercúrio entre os 
biomarcadores de exposição.....................................................................................14

2. OBJETIVOS..........................................................................................................18
2.1 Objetivos gerais...................................................................................................19

3. MATERIAL E MÉTODOS .....................................................................................20
3.1 Modelo de estudo................................................................................................21
3.2 Local de estudo ...................................................................................................21
3.3 Seleção de voluntários ........................................................................................22
3.4 Reagentes e solventes ........................................................................................22
3.5 Coleta e armazenamento das amostras..............................................................23
3.6. Determinação de mercúrio .................................................................................23
3.7 Validação dos resultados ....................................................................................24
3.8 Análise estatística ...............................................................................................24

4 RESULTADOS.......................................................................................................25
4.1 Mercúrio em sangue e suas frações ...................................................................26
4.2  Mercúrio em cabelo ............................................................................................27
4.3 Mercúrio em urina ...............................................................................................29
4.4 Variável idade......................................................................................................30
4.5 Variável gênero ...................................................................................................31
4.6 Variável comunidades .........................................................................................32
4.7 Razão entre concentração de mercúrio no sangue e no cabelo .........................34

5 DISCUSSÃO ..........................................................................................................35

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................40

7 REFERÊNCIAS......................................................................................................42



INTRODUÇÃO 2

1.1 Exposição ao mercúrio e seus impactos à saúde humana

O mercúrio é um metal comprovadamente bioacumulativo, cujo efeito nocivo 

para a saúde humana já foi extensamente comprovado (MERGLER et al., 2007; 

CLARKSON & MAGOS, 2006; AKAGI et al., 1995; CLARKSON, 1972). Este 

elemento químico é encontrado naturalmente no meio ambiente nas formas de 

mercúrio metálico (Hgo), mercúrio inorgânico (IHg) ou mercúrio orgânico

(principalmente como metilmercúrio, MeHg).

  Dependendo das condições físico-químicas, o mercúrio que alcança o meio 

ambiente pode se transformar em diferentes formas químicas (ULLRICH et al.,

2001), cada uma apresentando potencial tóxico bem diferenciado, onde a forma 

orgânica é atualmente considerada de maior relevância devido ao fato de possuir 

maior potencial de absorção e toxicidade (D'ITRI, 1972).

A principal fonte de exposição à forma metálica é o amálgama dentário. Já a 

forma orgânica é encontrada em peixes e também em alimentos de origem marinha, 

após um processo de metilação da forma inorgânica, ainda em água, por algas e 

bactérias aquáticas (ERCAL, 2001).

O mercúrio presente no solo, sob a forma de IHg, não é capaz de causar danos 

à saúde pois é fracamente absorvido pela pele. No entanto, quando é liberado no 

ambiente aquático e atinge os ecossistemas aquáticos, pela erosão favorecida pelo 

desmatamento, e na presença de certas bactérias denominadas metalogênicas, é 

metilado e transformado na forma orgânica, o metilmercúrio (FADINI & JARDIM, 

2001).

As raízes de plantas macrófitas aquáticas flutuantes, comuns nos sistemas 

aquáticos de regiões tropicais, retêm partículas em suspensão na água e são 

colonizadas por microalgas e bactérias. Nesse microambiente, a intensa atividade 

microbiana e a produção de compostos húmicos e fúlvicos, que podem fornecer 

radicais metil, parecem favorecer a metilação do mercúrio. Como estas raízes 

representam para os peixes uma fonte essencial de carbono, os peixes passam

parte da vida próximos a elas e a bioacumulação de metilmercúrio, mais disponível 

nesse ambiente que no sedimento de fundo é facilitada (MARINS, et al., 1998). A 

metilação de mercúrio junto a estas raízes, é uma das peculiaridades do ciclo do 
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mercúrio em ambientes tropicais como o que ocorre nos solos da Amazônia 

(MAURO et al., 1999, GUIMARÃES et al., 1998).

Após a metilação do mercúrio, este passa a ter a capacidade de se dissolver na 

água e pode ser incorporado pelo plâncton, entrando assim na cadeia alimentar 

aquática (MAURO et al., 1999; GUIMARÃES et al., 2000), e em seguida se 

acumulando em peixes (ROULET et al., 1998; 1999, FARELLA, 2001; FARELLA, 

2005; DÓREA et al., 2006). O mercúrio é capturado diretamente da água, quando é 

absorvido pelas brânquias, junto com o oxigênio, na troca gasosa do processo de 

respiração. O Hg também é absorvido pelo trato gastrointestinal a partir do alimento 

consumido pelo peixe contendo o metal e é excretado naturalmente pelo animal por 

meio de mecanismos de eliminação e durante a desova, pois no material reprodutivo 

pode ser observada uma determinada concentração considerável de Hg. O mercúrio 

também sofre um processo de diluição à medida que o peixe aumenta seu tamanho. 

Quando o fluxo total de mercúrio da entrada supera o da saída, o metal é acumulado 

(TRUDEL & RASMUSSEN, 2001). Este processo constitui o fenômeno de 

biocumulação (acúmulo em organismos vivos) desse metal, que se explica 

principalmente pela alta afinidade por gorduras e proteínas, e também pela baixa 

taxa de eliminação desse elemento no organismo (MEILI, 1991). Além disso, é 

reconhecido que as concentrações de Hg nos organismos aumentam ao longo das 

cadeias tróficas (CABANA & RASMUSSEN, 1994; ATSDR, 1999). 

Na Região Amazônica, o processo de biomagnificação (acúmulo ao longo da 

cadeia alimentar) do Hg já foi várias vezes identificado (BARBOSA, 1995; MALM et 

al., 1995; SAMPAIO DA SILVA, 2002; SAMPAIO DA SILVA et al., 2005; BASTOS et 

al., 2006; DÓREA et al., 2006).

  Nos organismos do topo da cadeia alimentar aquática, tais como os peixes 

carnívoros, quase todo o mercúrio acumulado está na forma metilada (BOUDOU &

RIBEYRE, 1984) e ligado a cisteína no tecido muscular. As espécies orgânicas de 

mercúrio circulam no sangue por um longo período, e gradualmente se acumulam 

nos rins, fígado e sistema nervoso central (SNC), onde os efeitos tóxicos são mais 

pronunciados. A meia vida biológica do MeHg é de 50 a 70 dias e sua eliminação do 

corpo acompanha uma cinética de primeira ordem (MITCHELL et al., 2005).

As manifestações clínicas da intoxicação por mercúrio podem ser agudas ou 

crônicas. A aguda produz um quadro que varia de leve a letal, com vômitos 

freqüentes, tremores, ataxia, parestesia, paralisia, perda de voz, cegueira, coma e 
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morte. A intoxicação crônica afeta principalmente SNC, causando parestesia, ataxia, 

dificuldade de articular palavras, sensação generalizada de fraqueza, fadiga e 

incapacidade de concentração, perda de visão e audição, coma e morte (COUNTER 

& BUCHANAN, 2004; NRC, 2000). Os efeitos clínicos, porém, não são imediatos. 

No caso de exposição ambiental, o período latente pode chegar a 10 anos, e, é 

inversamente proporcional ao nível de exposição. Há relatos de caso, nos quais os 

sintomas clínicos pioram com o tempo e continuam apesar de se reduzir ou 

interromper a exposição. O MeHg tem efeito teratogênico, com alterações 

irreversíveis para o feto, mesmo sem o aparecimento de sintomas na mãe. Os 

sintomas observados em neonatais e crianças, devido à exposição pré-natal, são a 

paralisia cerebral, distúrbios mentais, retardamento do desenvolvimento de várias 

funções psicomotoras, convulsões, cegueira e má-formação interna e externa dos 

ouvidos (IGATA, 1991).    

Um dos casos mais conhecidos de intoxicação por mercúrio aconteceu em 

Minamata no Japão em 1956. Após o lançamento de elevadas quantidade de 

mercúrio na Baía de Yatsushiro por uma indústria de polímeros, os micro-

organismos presentes no local metilaram o IHg, resultando em um acúmulo de 

MeHg na fauna da Baía.  Após alguns anos, a contaminação da água e dos 

organismos aquáticos tiveram conseqüências drásticas para a população local, que 

tinha como base de sua dieta o pescado. Vários efeitos tóxicos decorrentes da 

contaminação passaram a serem observados na população local, que consumia os 

peixes da Baía. Foram relatados 2520 casos de intoxicação, dos quais 1043 

resultaram em óbitos (HARADA, 1995).

1.2 Toxicocinética do mercúrio

Estudos experimentais em adultos desde a década de 70, sugerem que cerca 

de 95% do MeHg ingerido a partir de peixe, alcançam o sangue (WHO, 1990;

BORNMANN et al., 1970). O MeHg no peixe, está sob forma de um complexo 

metilmercúrio-cisteína, que está conjugado no tecido muscular (HARRIS et al., 

2003).
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Após a distribuição aos tecidos, em aproximadamente 30 horas, cerca de 5% 

da dose absorvida permanece no sangue e em 2 dias alcança o cérebro. Após este 

período, cerca de 6% da dose de MeHg em que o indivíduo esteve exposto se 

encontra no cérebro, representando 10% do que está em todo corpo (WHO, 1990). 

Este processo é bem seletivo, e apenas o enantiômero L-cisteina é transportado. 

Provavelmente, a absorção intestinal se dê por este mesmo mecanismo (LEANER & 

MASON, 2002; WETTERHAHN-JENNETTE, 1981). A molécula formada entre MeHg 

e cisteína apresenta uma estrutura química que se assemelha ao aminoácido 

metionina, presente abundantemente no organismo, e por esta razão atravessam 

facilmente as células por meio de transportadores de aminoácidos presentes nas 

membranas (ASCHNER et al., 1990; ASCHNER & CLARKSON, 1989; KERPER et 

al., 1992; ZALUPS, 2005a, 2005b). Neste sentido, é provável que a rápida 

movimentação de MeHg no organismo se deva a este mecanismo (CLARKSON, 

2006; SIMMONS-WILLIS et al., 2002; BRIDGES & ZALUPS, 2005).

Uma vez na circulação sanguínea, o mercúrio pode se ligar com outras 

moléculas com grupamentos tiol (SH), como o aminoácido cisteína, a glutationa, a N-

acetilcisteína, a albumina e a homocisteína (FUHR & RABENSTEIN, 1973; KERPER 

et al., 1992; CLARKSON, 2006; CASARETT & DOLLS, 2001).  Ao alcançar o fígado, 

o MeHg forma nas células hepáticas um complexo com a glutationa (GSH) e deixa 

os hepatócitos por meio dos transportadores de membrana deste peptídeo sendo 

transportado pela bile (BALLATORI & CLARKSON, 1985; CLARKSON, 2002). Nesta 

etapa, o complexo metilmercúrio-glutationa pode ser hidrolisado por enzimas extra-

celulares e ser reabsorvido como metilmercúrio-cisteína (Figura 1). Uma fração de 

MeHg lançada no intestino pode ser hidrolisada por enzimas da microflora e ser 

reabsorvido complexado a cisteína, alcançando novamente o sangue, fazendo a 

recirculação portal, ou ser demetilado, formando IHg que é então eliminado nas 

fezes, visto que este é fracamente absorvido pela via gastrintestinal (CLARKSON,

2007; ROWLAND, 1988; RAHOLA et al., 1973; FRIBERG & NORDBERG, 1973).



INTRODUÇÃO 6

Figura 1 – Esquema da rota cinética do Metilmercúrio no organismo

Tem sido sugerido que o IHg encontrado nos tecidos, após a exposição ao

MeHg ocorra devido à absorção de parte que foi demetilada pela microflora intestinal 

ou por microssomas hepáticos por ação da NADPH-citocromo P450 redutase, ou 

pela conversão de MeHg a IHg por células fagocíticas (SUDA et al., 1993). Estudos 

em animais demonstram que a maior parte do mercúrio no fígado está sob a forma 

inorgânica, sugerindo que a demetilação do MeHg ocorra neste órgão (CAURANT et 

al., 1996; HOLSBEEK et al., 1998; WAGEMANN et al., 1998). 

O IHg é pouco mobilizado no organismo. No entanto, ele pode ser encontrado 

no cérebro mesmo após muitos anos da última exposição ao MeHg (DAVIS et al., 

1994; HARGREAVES et al., 1988; NYLANDER et al., 1989; OPITZ et al., 1996; 

TAKEUCHI et al., 1989), devido a longa meia vida biológica neste tecido (até 10 

anos) (MAGOS et al., 1985; CHARLESTON et al., 1995, 1996; VAHTER et al., 1994, 

1995). Alguns autores sugerem que após a passagem do MeHg pela barreira 

hematoencefálica, o mesmo sofre demetilação (CLARKSON et al., 2007; MAGOS et 
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al., 1979; MAGOS & WEBB, 1977) e em seguida o IHg forma um complexo com 

selênio que se deposita no cérebro (MAGOS & WEBB, 1977; WHO, 1990). Parte 

deste mecanismo pode ser confirmado pelo estudo realizado por Vahter et al.

(1995), que observaram um maior acúmulo de IHg em cérebros de macacos tratados 

com metilmercúrio do que os tratados com mercúrio inorgânico. Outro estudo 

realizado no Iraque na década de 70, onde a população esteve exposta a doses 

diárias elevadas de metilmercúrio, foi encontrada uma fração entre 16-40% do total 

de mercúrio inorgânico no fígado (MAGOS & WEBB, 1976). 

Índios canadenses continuamente expostos a altas doses de MeHg por meio do 

consumo de peixes, apresentaram uma fração de mercúrio inorgânico no sangue 

igual a 5%, enquanto no cabelo esta fração foi de 20% (PHELPS et al., 1980). As 

concentrações de MeHg no cabelo refletem uma exposição temporal, já que o 

cabelo apresenta uma taxa de crescimento de aproximadamente 1cm por mês. Além 

disso, os níveis de mercúrio encontrados no cabelo apresentam uma ótima 

correlação com os níveis sanguíneos (CERNICHIARI, 1995). A partir do início da 

exposição ao MeHg a eliminação no cabelo terá início após 20 dias (CLARKSON et 

al., 1988).

É sugerido que uma vez no interior das células, tanto MeHg quanto IHg formam 

ligações covalentes com glutationa (GSH) e com resíduos de cisteína das proteínas, 

ocasionando depleção dos reservatórios de GSH, a primeira linha de defesa 

antioxidante das células (HULTBERG, 2001). Este fenômeno ocasiona o aumento 

da concentração livre de Hg e conseqüente formação de espécies reativas de 

oxigênio, nos quais são normalmente eliminadas conjugadas a GSH (SARAFIAN, 

1999) e posterior peroxidação lipídica e danos citogenéticos caracterizando o 

estresse oxidativo (AMORIM et al., 2000). De fato, em indivíduos contaminados por 

metilmercúrio, é observada uma depleção do reservatório intracelular GSH e demais 

proteínas contendo o grupamento sulfidrila livre, potencializando a produção de 

radicais livres (VALKO et al., 2006). 

Em um estudo para avaliar estresse oxidativo e neurotoxicidade em ratos após 

administração de metilmercúrio (5mg/kg), Label e colaboradores (1992) confirmaram 

a relação direta entre exposição ao metal e aumento de marcadores de estresse 

oxidativo. (LEBEL et al., 1992).

Linares e colaboradores (2004) afirmam após concluir um estudo com cultura de 

células hipotalâmicas de ratos wistar, que parte da toxicidade do metilmercúrio se 
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deve aos fenômenos metabólicos que culminam com a produção de EROS e 

estresse oxidativo (LINARES et al., 2004). Estudos em peixes também evidenciam o 

elevado potencial de bioacumulação deste metal, e ainda, como demonstrado por 

Marc e colaboradores (2003) ocorreram peroxidação lípidica e depleção de GSH em 

Salmo salar L alimentados com doses diárias de metilmercúrio (MARC et al., 2003).

Alterações celulares típicas de estresse oxidativo foram encontradas em 

amostras de um grupo de moradores as margens do rio Tapajós, como aberrações 

poliploidais e quebras cromossomiais associadas às concentrações de metilmercúrio 

em cabelo, utilizado como marcador de exposição (AMORIM et al., 2000).

Como podemos observar, há vários estudos envolvendo este metal e sua 

relação com formação de espécies reativas de oxigênio e estresse oxidativo. E 

vários mecanismos são sugeridos para explicar os efeitos tóxicos do MeHg, porém 

acredita-se que nenhum deles atue de maneira isolada.

1.2.1 Substâncias que alteram a toxicocinética do mercúrio

Algumas substâncias estão relacionadas com alterações na toxicocinética do 

MeHg, entre elas o selênio. Em geral, como demonstram muitos estudos, o selênio 

tem um efeito protetor contra a ação nociva ao organismo provocada pela exposição 

ao MeHg (CHANG & SUBER, 1982, BALZILE et al., 2006; SUZUKI & OGRA, 2001). 

Após a ingestão de alguns alimentos contendo selênio na forma de selenito e

selenometionina ocorre absorção de parte deste elemento que, ao alcançar os 

eritrócitos, é reduzido a seleneto (Se2-) na presença de GSH eritrocitário. Em 

seguida, o Se2- é transportado no plasma ligado à albumina e ao atingir o fígado 

passa a integrar os processos de síntese de selenoproteínas, que são proteínas que 

contém selênio na forma de selenocisteína ou selenometionina, como a glutationa, 

glutationa peroxidase e selenoproteína P. O excesso de selênio ingerido na dieta 

seguirá a rota para excreção urinária. Tem sido demonstrado que diante da

presença de mercúrio no plasma, o Se2- formado no eritrócito forma uma forte 

ligação com este metal e em seguida este complexo liga-se a Selenoproteína P, 

alterando a distribuição de mercúrio nos órgãos alvos e especialmente reduzindo 

sua acumulação nos rins (SUZUKI & OGRA, 2001).  
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Entretanto, enzimas antioxidantes que utilizam selênio em sua estrutura podem 

ser prejudicadas pela diminuição de selênio disponível para síntese devido a uma

grande quantidade estar ligada ao mercúrio, quando este estiver muito elevado no 

sangue, aumentando o risco de danos gerados por estresse oxidativo (CHEN et al., 

2006; GAILER, 2002). 

Evidências indicam que a qualidade nutricional pode influenciar fortemente a 

toxicidade do metilmercúrio. Alguns nutrientes como selênio, vitamina E, ácido 

Omega-3, parece diminuir efeitos danosos do metilmercúrio. Em contrapartida, 

outros componentes da dieta como o etanol, aparentemente podem aumentar a 

toxicidade do metilmercúrio. Deficiências nutricionais também podem alterar de 

maneira significativa a interpretação de resultados da avaliação toxicológica em 

indivíduos expostos ao metilmercúrio, seja pela redução da sensibilidade ao teste, 

ou pela exacerbação dos efeitos tóxicos, aumentando potencialmente a 

sensibilidade à toxicidade do metal. Alguns fatores nutricionais como a deficiência de 

ferro ou de ácido fólico, que atuam no desenvolvimento neuronal, possivelmente 

podem aumentar o impacto da exposição ao metilmercúrio (BAETA et al., 2006).

1.3 Exposição ao mercúrio na Região Amazônica

Após anos da intensa atividade de mineração na Região Amazônica, 

principalmente durante os anos 80, foram empregadas grandes quantidades de IHg  

no processo de amalgamação do ouro (BIDONE et al., 1997).

Atividades de mineração do ouro foram responsáveis pela liberação de cerca 

de 3000 toneladas de mercúrio entre 1980 e 2000 (MALM et al., 1997). É estimado 

que entre 1980 a 1993 foram liberados na Amazônia 1300 toneladas de mercúrio, 

sendo mais de 50% destinadas ao uso em garimpos localizados na bacia do rio 

Tapajós no estado do Pará (BIDONE et al., 1997).

Recentemente, tem sido evidenciado que esse enriquecimento relativo ao 

mercúrio em rios amazônicos não decorre apenas do extrativismo mineral, como foi 

demonstrado nos últimos anos, mas também ocorrendo de forma natural (TELMERA

et al., 1995; MAINVILLE et al., 2006; ROULET et al., 1999). 
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Em 2001, um estudo demonstrou que teores elevados de mercúrio no rio Negro 

eram de origem natural e foram creditados à mobilização do metal acumulado 

durante milhares de anos nos solos argilosos, antigos e profundos que predominam 

na região, através de complexos orgânicos que são liberados pelo processo de 

podzolização (FADINI & JARDIM, 2001). 

A erosão do solo devido ao desmatamento e as atividades agrícolas são fatores 

relacionados diretamente com contaminação natural de mercúrio e sua passagem 

para os sistemas aquáticos no rio Tapajós e devem ser considerados quando 

avaliamos os riscos associados à exposição ambiental ao mercúrio (ROULET et al., 

1999). Nestas áreas, os peixes acumulam grandes quantidades desta forma do 

metal, e são consumidos pelas comunidades ribeirinhas (AKAGI et al., 1995, MALM

et al., 1995, 1997; LEBEL, 1997; DOLBEC, 2001; SAMPAIO DA SILVA et al., 2005). 

Alguns efeitos na saúde desta população já foram identificados, como danos 

neurológicos em vários graus de intensidade assim como alterações imunológicas e 

cardiovasculares, tanto em adultos quanto em crianças (LEBEL et al., 1996;

GRANDJEAN et al., 1999; BRABO et al., 2000 , DOLBEC et al., 2000; ALVES et al., 

2006; FILLION et al., 2006).

Limites de tolerância de mercúrio em alimentos foram estabelecidos com o 

objetivo de assegurar a saúde da população. Para o pescado, tem sido apontados

limites de tolerância na concentração entre 0,4 e 1,0 mg de Hg/kg de peixe. No 

Japão o limite é de 0,4 mg/kg, na Noruega, Suíça, Austrália, Israel, e Tailândia é de

0,5 mg/kg, na Itália é de 0,7 mg/kg e na Finlândia, Nova Zelândia, Alemanha, 

Dinamarca, Estados Unidos, e Suécia é de 1,0 mg/kg. No Brasil está estabelecida 

tolerância de 0,5 mg/kg para pescado não predador e de 1,0 mg/kg para pescado 

predador (BRASIL,1998). 

No Brasil, o limite máximo permitido pelo Ministério da Saúde para ingestão 

do alimento é de 400g de pescado com concentração de 0,5 mg/kg consumido 

semanalmente (BRASIL, 1988).

Os peixes constituem a alimentação básica e a principal fonte de proteínas para 

os moradores das comunidades ribeirinhas. A determinação de mercúrio no peixe e 

em amostras de cabelo tem sido útil para estimar o grau de exposição ao 

metilmercúrio das populações humanas (LEMIRE et al., 2006).

Neste sentido, uma série de pesquisas vem sendo desenvolvida na Região 

Amazônica, direcionadas a melhor compreensão o ciclo biogeoquímico deste metal 
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e conseqüentemente as implicações a saúde da população exposta principalmente à 

forma metilada de mercúrio. Harada e colaboradores (2001) mostraram que os 

níveis de mercúrio no cabelo da população da região do rio Tapajós, 

especificamente nas comunidades próximas a cidade de Itaituba variaram em média 

de 14.1 a 20.8 µg/g com valores encontrados de até 62.9 µg/g (HARADA et al., 

2001). Em geral, em população não exposta ao metilmercúrio, os níveis no cabelo 

deste metal são inferiores a 5 µg/g (WHO, 1990).

Um estudo realizado no ano 2000 por Amorim e colaboradores, encontrou 

relação direta entre os níveis elevados de MeHg em cabelo com a ocorrência de 

alterações citogenéticas na população as margens do rio Tapajós - PA (AMORIM et 

al., 2000).

Estudos mais recentes demonstraram que um maior consumo de frutas 

tropicais na região apresenta um grande potencial de influenciar a toxicocinética do 

Hg nessas populações, podendo talvez alterar o processo de excreção fecal do 

MeHg e diminuir as concentrações excretadas no cabelo. Foi sugerido que 

fitoquímicos e fibras presentes nestas frutas podem interagir com o MeHg durante 

sua absorção e excreção, transporte, ligação a proteínas, metabolismo e seqüestro 

(PASSOS, 2003; PASSOS et al., 2007; ROWLAND et al., 1984, 1986). Alguns 

autores sugerem que as fibras atuam interrompendo a recirculação entero-hepática 

do MeHg após se ligar a ele, e visto que não são solúveis, aumentam a excreção 

nas fezes (OU et al., 1999).

Vários outros estudos na região indicam que a exposição humana ao mercúrio 

através da ingestão de peixes pode constituir risco potencial para o desenvolvimento 

de sintomas e sinais da intoxicação por mercúrio (PINHEIRO et al., 2006). Desta 

maneira, é indispensável o monitoramento das concentrações desse metal,

associado às avaliações clínicas, epidemiológicas e às medidas de prevenção e 

controle, direcionadas a minimizar ou evitar o aparecimento de intoxicação por Hg

nas comunidades expostas a este risco.

1.4 Biomarcadores de exposição a agentes tóxicos
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Avaliação do risco da exposição ao poluente envolve mensuração de um 

resíduo químico específico em solo, água, ar, que além de consumir muito tempo, 

muitas vezes não são bons indicadores de biodisponibilidade do agente químico. O 

uso de marcadores biológicos de exposição ou biomarcadores pode fornecer 

informações mais precisas sobre a exposição ao metilmercúrio por um determinado 

indivíduo. Os biomarcadores são classificados em três tipos: de exposição (dose 

interna), que podem ser usados para confirmar e avaliar a exposição individual ou de 

um grupo, para uma substância em particular, estabelecendo uma ligação entre a 

exposição externa e a quantificação da exposição interna (LAUWERYS, 1993), de 

efeito que podem ser usados para documentar as alterações pré-clínicas ou efeitos 

adversos à saúde decorrente da exposição e absorção da substância química 

(AMORIM, 2003), e de suscetibilidade, que indicam os fatores que aumentam ou 

diminuem um risco individual no desenvolvimento da resposta do organismo 

decorrente da exposição ao agente químico (RÜDIGER, 1999). 

Estes biomarcadores podem ser obtidos a partir de tecidos humanos ou fluidos 

biológicos coletados por métodos invasivos ou não invasivos. Métodos não invasivos 

como análise de cabelo, são preferidos pela melhor acessibilidade e conforto para o 

indivíduo exposto (KAKKAR, 1999). 

1.4.1 Biomarcadores de exposição ao mercúrio

Determinações de Hg em sangue e cabelo são utilizadas para avaliar a 

exposição a diferentes formas orgânicas deste metal, enquanto a determinação na 

urina é utilizada para avaliar a exposição a formas inorgânicas (MAGOS &

CLARKSON, 2006; WHO, 1993). Entretanto, pouco se sabe a respeito do 

comportamento do MeHg em outros compartimentos biológicos como o plasma. 

A concentração de Hg em sangue é frequentemente utilizada para avaliar a 

exposição ao MeHg em indivíduos que se alimentam de grandes quantidades de 

peixe, presumindo-se que as concentrações de IHg no sangue são muito baixas, 

devido ao seu caráter hidrofílico (SCHOBER et al., 2000; WEIL et al., 2005). No 

sangue, mais de 90% do MeHg está ligado a hemoglobina dos eritrócitos, enquanto 

o IHg está mais frequentemente dividido entre eritrócitos e plasma (MIETTINEN, 
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1973;  KERSHAW et al., 1980). Por esta razão, o Hg em eritrócitos é também 

algumas vezes utilizado como uma ferramenta para avaliar a exposição ao MeHg, 

enquanto que a determinação do Hg em plasma é um bom biomarcador para avaliar 

a exposição ao IHg (WHO, 1991; SKERFVING, 1988). Entretanto, alguns fatores, 

ainda não bem conhecidos, podem interferir na mobilização do MeHg entre os 

compartimentos biológicos, além de talvez contribuir para a transformação de MeHg 

em IHg.

O Hg é incorporado pelos aminoácidos presentes no cabelo durante a formação 

do folículo capilar, e a demanda de aminoácidos para formação de proteínas, 

principalmente a queratina para o crescimento do cabelo é bem mais expressiva em 

relação a outros órgãos. (CLARKSON & MAGOS, 2006). Para este processo nas 

células que sintetizam proteínas, os transportadores de membrana são 

componentes necessários. Por esta razão, as concentrações de MeHg em cabelo 

podem representar uma ferramenta de avaliação das concentrações de 

metilmercúrio-cisteína presentes no plasma, que são as mesmas formas 

transportáveis que chegam ao cérebro (CLARKSON, 2007).

A concentração de THg no cabelo é frequentemente utilizada como ferramenta 

de avaliação de exposição somente ao MeHg, assumindo que mais de 80% do Hg 

no cabelo se encontra sob esta forma. A pequena fração de IHg encontrado no 

cabelo se deve a uma possível demetilação no folículo capilar (LINDBERG et al., 

2004).

A concentração de THg em urina é usada para avaliar a exposição somente a 

mercúrio inorgânico, visto que o MeHg é excretado complexado a glutationa pela bile 

e eliminado nas fezes. Apenas 10% ou menos são eliminados na urina (BERGLUND

et al., 2005). No entanto, parece que mecanismos ainda não conhecidos, podem ser 

responsáveis por uma parcela de demetilação do MeHg no organismo e posterior 

excreção urinária (CLARKSON et al., 1988).

O complexo formado a partir de MeHg ligado a um grupo tiol da cisteína, 

contribui com menos de 1% do total de MeHg circulante no sangue (LORSCHEIDER

et al., 1995). Acredita-se que a maior parte do MeHg está ligada a hemoglobina nas 

células vermelhas, com uma pequena fração ligada a glutationa. Da fração 

encontrada no plasma, a maior parte está ligada à albumina (ANCORA et al., 2002). 

O uso de sangue total como biomarcador de exposição reflete apenas as espécies 

não transportáveis, já que menos de 1% do mercúrio está na forma transportável 
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(mercúrio-cisteína), que efetivamente alcança os órgãos alvos (CLARKSON et al., 

2007). 

Para exposição aguda e recente a MeHg, suas concentrações no sangue e 

urina podem ser utilizadas (CLARKSON, 2002; RISHER & DEWOSKIN, 1999; 

RISHER & AMLER, 2005). Entretanto, para avaliar o histórico de uma exposição 

crônica a baixas doses, a determinação das concentrações de Hg no sangue e urina 

não é adequado (RISHER & DEWOSKIN, 1999). Estes biomarcadores de exposição 

podem não mais refletir o grau de exposição após um longo período (BRAUNWALD

et al., 2002; HARGREAVES et al., 1988; OPITZ et al., 1996; TAKEUCHI et al., 

1989).

Para determinação de mercúrio em urina, a determinação de creatinina urinária 

deve ser realizada para controlar os efeitos de hidratação (ROONEY, 2007).

1.5 Razão entre as concentrações de mercúrio nos biomarcadores de 

exposição 

É comum a procura de correlações entre os valores de concentrações de 

mercúrio em diferentes amostras biológicas humanas. Em alguns casos as 

correspondências encontradas são boas. No estudo de Barbosa e colaboradores

(1995) foi correlacionado o teor de mercúrio no cabelo das mães com o nas crianças 

lactentes (com menos de 2 anos), mostrando-se uma correlação estatisticamente 

significativa para mulheres e crianças das comunidades ribeirinhas. 

Tem sido estimado que a concentração de mercúrio no cabelo expressa em 

mg/kg é 250 vezes maior que a concentração no sangue expressa em μg/L 

(CLARKSON et al., 2007).

1.6 Variações inter-individuais nas concentrações de mercúrio entre os 

biomarcadores de exposição
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Equívocos na interpretação dos resultados das análises de biomarcadores de 

exposição a agentes tóxicos, podem ocorrer devido à interferência de variações 

biológicas mesmo entre indivíduos saudáveis (DALPINO et al., 2006).

Variáveis de caráter biológico inter-individuais como sexo, idade e raça são 

amplamente conhecidas e geram intervalos de referência próprio para alguns 

analitos, predeterminados em estudos populacionais (RIFAI et al., 1997). Para 

avaliação da exposição ao mercúrio, ainda não se tem disponíveis estudos neste 

sentido. Outras fontes de variações são menos exploradas, mas não devem ser 

consideradas menos importantes, como as ambientais (alimentação, tabagismo, 

atividade física), clínicas (uso de medicamentos), e as relacionados à coleta (jejum, 

postura, hemólise, condições de transporte e armazenamento) (BATCHLET et al., 

1973).

A exposição em diferentes doses ao mercúrio pode comprometer severamente 

a saúde do exposto dependendo de sua suscetibilidade individual, como 

características genéticas, nutricionais, sexo, idade etc. Estes fatores podem afetar a 

absorção, distribuição, biotransformação, excreção e consequentemente a 

toxicidade do MeHg (GUIMARÃES et al., 2005). Por esta razão, cada vez mais se 

buscam os determinantes que potencializam ou minimizam os efeitos a determinada 

exposição (KAKKAR & JAFFERY, 2005).

Existem diversidades entre indivíduos da espécie humana e entre os animais 

utilizados em estudos experimentais que determinam diferenças na distribuição de 

MeHg entre eritrócitos e plasma. Em um estudo com humanos, Kershaw e 

colaboradores (1980) encontraram após a ingestão de peixes contaminados uma 

razão de MeHg nos eritrócitos em relação ao MeHg no plasma de 20:1. Outros 

estudos reportaram a razão de MeHg entre sangue e plasma de 10 (BIRKE et al., 

1972; BAKIR et al., 1973; ABERG et al., 1969; MIETTINEN, 1973). Em macacos a 

razão é bem parecida, mas em camundongos a média é 7 e em ratos 100 (MAGOS

et al., 1987). 

Em uma população exposta ao MeHg no Iraque foram determinadas as 

concentrações de IHg nos biomarcadores de exposição em relação ao Hg total, 

encontrando-se 7% no sangue, 22% no plasma, 39% em leite materno  e 73% na 

urina (MAGOS & WEBB, 1976).

Berglund e colaboradores (2005) observaram que cerca de 90% do mercúrio 

encontrado em células vermelhas estava sob a forma de metilmercúrio e sofria 
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pouca variação inter-individual. O Hg total no plasma estava nas formas de IHg e 

MeHg, e apresentou grande variação inter-individual na distribuição entre plasma e 

eritrócitos, sendo que do total no plasma apenas 9,6% eram MeHg (BERGLUND et 

al., 2005). Em contrapartida, Grotto e colaboradores (2008) observaram na 

população ribeirinha do Tapajós, que do total de Hg no sangue, alguns voluntários 

apresentavam até 60% deste no plasma, demonstrando que existe a influência de 

fatores ainda não determinados que contribuam para uma diferença nas 

concentrações de Hg de biomarcadores de exposição ao mercúrio. Estes fatores 

devem ser identificados para uma melhor compreensão da dinâmica e cinética do 

mercúrio no nosso organismo, bem como, para uma melhor utilização dos diferentes 

biomarcadores de exposição na avaliação de risco. 

A população avaliada no presente estudo apresenta características bem 

peculiares, que lhe conferem um perfil diferenciado quando se avaliam as frações de 

Hg nos biomarcadores em relação a outras populações expostas estudadas em todo 

o mundo. Características alimentares podem ser atribuídas a este fato.

Alguns estudos mostram característica própria no que se refere à dieta desta 

população, que inclui grande variedade de frutas (PASSOS et al., 2001; PASSOS,

2003) e grande consumo de peixe como fonte principal de proteínas (LEBEL et al., 

1997; DOLBEC et al., 2001; PASSOS et al., 2001; LEMIRE, 2006). Inquéritos 

epidemiológicos realizados nas proximidades da área do presente estudo mostraram 

que 100% das pessoas entrevistadas consomem peixe (LEBEL, 1997; DOLBEC, 

2001; PASSOS et al., 2001).

Um possível biomarcador de suscetibilidade genética já foi avaliado em 

algumas populações na Região Amazônica, definido por um polimorfismo no gene 

GSTM1 que expressa glutationa-s-transferase (GST) uma enzima responsável pela 

biotransformação de mercúrio em humanos (GUIMARÃES et al., 2005). Neste 

estudo, parte da população (freqüência de 26%) tinha o genótipo GSTM1 nulo e 

níveis mais elevados de MeHg no cabelo, já que a síntese de GST está diminuída 

(XU et al., 1998).

Os biomarcadores de exposição ao mercúrio são freqüentemente utilizados 

para estimar a exposição e os riscos à saúde, mas pouco ainda se sabe a respeito 

das variações inter-individuais. A disponibilidade de informações da cinética do 

mercúrio está baseada em estudos que datam mais de 30 anos, muitas vezes 

envolvendo um baixo número de indivíduos e experimentos in vitro ou em animais, 
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desconsiderando as diferenças para estudos in vivo assim como as características 

inerentes à espécie humana. 

A idéia de que existam importantes variações inter-indivuduais nos 

biomarcadores de exposição aos agentes tóxicos, se reforça pelo fato de alguns 

estudos observarem na avaliação de biomarcadores de dose interna, resultados 

muito distintos entre os indivíduos, mesmo com consideráveis semelhanças frente a 

um mesmo tipo de exposição. Os prováveis determinantes para estas diferenças 

inter-individuais e suas relações, serão objetos de estudo desta pesquisa, visando a 

busca de informações acerca das variações inter-individuais, de grande importância 

para essa área do conhecimento, o que poderá possibilitar uma adequada aplicação 

do uso de biomarcadores frente às características individuais a diferentes tipos de 

exposição. 

Nesse contexto, caracteriza-se a questão da exposição ao mercúrio como um 

desafio a ser enfrentado no campo da saúde pública, toxicologia e para as demais 

ciências interdisciplinares e, sobretudo, para a população residente às margens do 

rio Tapajós, exposta excessivamente a uma forma de Hg bastante bioacumulativa e 

nociva à saúde.

A avaliação do risco à exposição ao Hg utilizando biomarcadores de exposição, 

é fundamental para orientar a definição e implantação de políticas públicas que 

permitam uma maior prevenção e controle das intoxicações, contribuindo 

sobremaneira para a melhoria da saúde da população ribeirinha do Tapajós.

Nesse sentido, o presente estudo além de nos trazer um panorama geral sobre 

o grau de contaminação desta população, nos permitirá também determinar se há 

variáveis que devam ser consideradas quando da utilização de biomarcadores de 

exposição na avaliação do risco frente à exposição ao mercúrio, em condições que 

não comprometam a qualidade de vida atual ou futura destes indivíduos.
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2.1 Objetivos gerais

 Determinar as concentrações de Hg total em sangue, plasma, eritrócito, 

urina e cabelo em uma população ribeirinha do Rio Tapajós, Pará;

 Avaliar a correlação existente entre os diferentes biomarcadores de 

exposição ao Hg na mesma população;

 Apontar possíveis variáveis que interfiram nas relações entre variações 

inter-individuais em biomarcadores de exposição ao Hg;

 Avaliar a razão entre concentração de mercúrio em sangue e cabelo e 

relacionar com valores estabelecidos na literatura.
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3.1 Modelo de estudo

Este estudo transversal é parte do projeto Caruso, desenvolvido através de 

uma parceria da Universidade de São Paulo com a Universidade de Quebéc, que 

utiliza uma abordagem integrada para investigar os fatores envolvidos com a 

mobilização de Hg nos meio ambiente, contaminação humana e toxicidade em 

populações ribeirinhas do rio Tapajós, principal afluente do rio Amazonas (CARUSO, 

2007). 

3.2Local de estudo

Na região da bacia do rio Tapajós existem cerca de 50 comunidades, onde as 

populações se diferem em tamanho, práticas agrícolas e de pesca, religião, acesso 

aos serviços de saúde, educação. A área é composta por diversos tipos de solos e 

sistemas aquáticos, apresentado uma larga variedade de peixes e frutas. Para o 

desenvolvimento do presente estudo, selecionamos 12 comunidades ribeirinhas ao 

longo do Rio Tapajós: Açaituba, Brasília Legal, Curí-Teçá, Curí-Timbó, Ipaupixuna, 

Mussum, Nova Canaã, São Luiz do Tapajós, Santa Cruz, Santo Antônio, Vista 

Alegre e Novo Paraíso na região de Itaituba no estado do Pará (Figura 2).

Figura 2. Mapa das comunidades de Itaituba participantes do estudo
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3.3Seleção de voluntários

O projeto desta pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. Após esclarecimento detalhado sobre o 

projeto, assinatura do voluntário no termo de consentimento livre e esclarecido, 

foram coletadas por amostragem de conveniência amostras de sangue, cabelo e 

urina (n=453) de adultos, com idades entre 16 e 83 anos, expostos ao MeHg 

residentes nas 12 comunidades do rio Tapajós citadas acima.

Foi distribuído um questionário contendo questões sobre variáveis como: idade, 

sexo, peso, hábitos alimentares e tempo de residência no local para conhecimento 

do tempo de exposição. 

3.4 Reagentes e solventes

Água deionizada de alta pureza (resistividade 18,2 M.cm) obtida pelo 

sistema Milli-Q (Millipore®) foi utilizada em todo o trabalho. Ácido nítrico 20% v/v 

previamente destilado em temperatura inferior à de ebulição, empregando-se 

destilador de quartzo da Kürner Analysentechnik para eliminação de impurezas. 

Todos os reagentes utilizados são de grau de pureza analítica.

A análise de baixas concentrações de mercúrio requer uma limpeza especial 

do material que será utilizado no preparo das amostras e armazenamento de 

soluções. Neste sentido todas as soluções e amostras foram armazenadas em 

frascos de polietileno após prévio tratamento para eliminação de contaminantes. 

Frascos de plástico e materiais de vidro foram mergulhados em solução contendo 

20% v/v HNO3 por 24h, lavados 5 vezes com água deionizada pelo sistema Milli-Q e 

secos em capela de fluxo laminar. Todas as operações para preparo das soluções 

foram realizadas em sala limpa classe 1000.
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3.5Coleta e armazenamento das amostras

As amostras de sangue (10ml) foram coletadas em tubos livre de metais da BD 

(Vacutainer®) contendo anticoagulante heparina. Após a coleta, um volume de 5ml 

de sangue foi transferido para microtubos (Eppendorf®) previamente 

descontaminados e armazenados a -20ºC até a análise. Os 5 ml restantes foram 

centrifugados em centrífuga (Centribio® 80-2B) a 1000 x g durante 5 minutos para 

separação do plasma. Após esta etapa o plasma foi armazenado em microtubos 

(Eppendorf®) previamente descontaminados e mantidos à - 20ºC até a análise.

As amostras de urina foram coletadas em tubos de polietileno de 100 ml 

previamente descontaminados. Após a coleta um volume de 5ml de urina foi 

transferido para tubos cônicos (Falcon®) e adicionado 1 ml de solução conservante 

(ácido clorídrico 2% v/v) e  armazendas a  - 20ºC até a análise.

As amostras de cabelo (aproximadamente 100 mg) foram coletadas em 

diferentes regiões do escalpo, próximo à nuca. Para a coleta foi utilizada tesoura de 

aço inoxidável, previamente descontaminada, e seca em estufa a 60oC por uma 

noite. Em seguida, as amostras foram armazenadas em sacos plásticos 

previamente descontaminados até a análise.

3.6. Determinação de mercúrio

Para a determinação de THg em sangue total, eritrócitos e urina, foi aplicado 

o método proposto por Palmer e colaboradores (2006), onde, um espectrômetro de 

massas com plasma acoplado (ICP-MS) foi utilizado. A determinação das 

concentrações de THg no plasma, foi obtida pela aplicação do método proposto por 

Goullé e colaboradores (2005).

Em relação ao fracionamento de mercúrio e determinação das concentrações 

de IHg e MeHg em cabelo, foi aplicado o método de Ebbestadt e colaboradores 

(1975), onde um espectrômetro de absorção atômica com vapor frio foi utilizado.
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3.7 Validação dos resultados

O dados foram validados com análise de Materiais de Referência Certificada de 

sangue provenientes da National Institute of Standards and Technology (NIST) 

(NIST 966 Hg in bovine blood), e Materiais de Referência de sangue e plasma 

provenientes do Programa de Proficiência de Laboratórios do Departamento de 

Saúde do Estado de Nova Iorque (NYS DOH) nos Estados Unidos e do INSP-

Quebec ICPMS Intercomparison Program no Canadá.

Os valores obtidos experimentalmente foram confrontados com os valores alvo, 

aplicando-se o teste t de Student para 95 e 99% de confiança.

3.8 Análise estatística

Para associar as concentrações de mercúrio entre os biomarcadores 

analisados, foi utilizada análise de correlação entre parâmetros aplicando-se 

correlação não paramétrica de Spearman (r), e posterior regressão linear para 

desenvolvimento de associação entre parâmetros, utilizando o software GraphPad 

Prism® versão 4.03. 

Dos 453 voluntários do início do estudo, foram selecionados 410 indivíduos, 

após exclusão dos que não coletaram urina ou que apresentaram valores < que 0,3 

g/L de creatinina urinária ou > que 3,0 g/L, como recomenda ALESSIO (1985).
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4.1 Mercúrio em sangue e suas frações

Com o objetivo de avaliar a exposição ao mercúrio e correlacionar sua 

concentração entre os biomarcadores de exposição, foram determinadas suas 

concentrações nas amostras dos voluntários. Um resumo das concentrações de Hg 

em sangue total, eritrócitos, urina e cabelo são apresentados na Tabela 1.

As concentrações de THg no sangue dos voluntários variaram de 1,7 a 288,9 

µg/L (média de 49,6 ± 35,7 µg/L) e mediana foi de 41. Quando os voluntários foram 

separados por gênero, os homens apresentaram uma média de THg no sangue 

igual a 58,5 ± 40,4 µg/L  e mediana de 46,6. Já as mulheres apresentaram uma 

média de THg no sangue de 41,8 ± 27,9 µg/L com mediana de 37,3. 
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Figura 3. Correlação de Spearman entre concentração de mercúrio plasmático em relação a 
concentração de mercúrio  em sangue total

As concentrações de THg no plasma dos voluntários variaram de 0,2 a 40,0

µg/L (média de 7,6 ± 6,4 µg/L) e mediana de 6,0. Quando os voluntários foram 

separados por sexo, os homens apresentaram uma média de THg no plasma igual a 

8,9 ± 7,2 µg/L e mediana de 7,4 e as mulheres 6,6 ± 5,3 µg/L com mediana de 5,2.  

A fração de THg no plasma em relação ao sangue total teve grande variação entre 

os indivíduos, de 0,5% a 61%. Quando separado por sexo, a fração plasmática para 
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mulheres foi de 16,55 ± 9,8% e para os homens de 15,7 ± 8,9%. As concentrações

de THg no plasma apresentam correlação com os níveis de THg em sangue total 

(Figura 3). A fração plasmática de THg no sangue, não apresentou qualquer 

correlação com os níveis de THg em sangue total (Figura 4).
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Figura 4. Correlação de Spearman entre a fração plasmática de merúrio total em relação a 
concentrações de mercúrio total em sangue total

4.2 Mercúrio em cabelo

As concentrações de THg no cabelo dos voluntários variaram de 0,97 a 62,4 

µg/g (14,1 ± 10,3 µ/g) e mediana de 10,9. Quando os voluntários foram separados 

por sexo, os homens apresentaram uma média de Hg no cabelo igual a 13,1 ± 9,3 

µg/g e mediana de 10,9 e as mulheres 14,9 ± 11,1 µg/g com mediana de 11,3. As 

concentrações de MeHg no cabelo variaram entre 72% a 100%, com uma média de 

85,7%, tendo pouca variação inter individual. As concentrações de THg no cabelo 

apresentaram uma forte correlação com as concentrações de THg no sangue 

(Figura 5). 
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Figura 5. Correlação de Spearman entre mercúrio total em cabelo em relação a concentrações
mercúrio total em sangue total

As concentrações de IHg no cabelo dos voluntários variaram de 0,0 a 8,0 µg/g

(média de 2,0 ± 1,5 µg/g) e mediana de 1,6. Quando os voluntários foram separados 

por sexo, os homens apresentaram uma média de IHg no cabelo igual a 1,9 ± 1,4 

µg/g e mediana de 1,7 e entre as mulheres a média foi de 2,1 ± 1.6 µg/g com 

mediana de 1,6.

As concentrações de MeHg no cabelo variaram entre 72% a 100%, com uma 

média de 85,7%, tendo pouca variação inter-individual e forte correlação com as 

concentrações de IHg (Figura 6). 
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Figura 6. Correlação de Spearman entre  mercúrio inorgânico e orgânico no cabelo
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4.3 Mercúrio em urina

As concentrações de THg na urina dos voluntários avaliados variaram de 

0,05 a 98,0 µg/g creatinina (média de 3,13 ± 7,39 µg/g creatinina) e mediana de 1,1. 

Quando os voluntários foram separados por gênero, os homens apresentaram uma 

média de THg na urina igual a 2,3 ± 4,5 µg/g creatinina e mediana de 1,1 e as 

mulheres 4,0 ± 9,2 µg/g creatinina com mediana de 9,2. Foi observada uma 

correlação média entre as concentrações de THg no plasma e na urina, usando 

correção ou não de creatina (Figura 7 e 8). 
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Figura 7. Correlação entre fração plasmática de mercúrio total no plasma e excreção urinária de 
mercúrio total, corrigida por creatinina
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Figura 8. Correlação de Spearman entre mercúrio total no plasma e mercúrio total em urina, sem 
correção por creatinina
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Tabela 1. Concentrações médias de mercúrio na população ribeirinha do rio Tapajós - Pará

Biomarcador Concentração de Hg 

Sangue total (THg µg/L) Média ± DP 49,6 ± 35,7
Mediana 41,0
Variação 1,7 – 288,9

Plasma (THg µg/L) Média ± DP 7,6 ± 6,4
Mediana 6,0
Variação 0,2 – 40,0

Eritrócito (THg µg/L) Média ± DP 48,0 ± 31,0
Mediana 35,1
Variação 1,5 – 248,9

Urina (THg µg/g creatinina) Média ± DP 3,2 ± 7,4
Mediana 1,1
Variação 0,05 – 98,1

Cabelo (THg µg/g ) Média ± DP 14,1 ± 10,3
Mediana 10,9
Variação 1,0 – 62,4

Cabelo (IHg µg/g ) Média ± DP 2,0 ± 1,5

Mediana 1,6

Variação 0,0 – 8,0

Cabelo (MeHg µg/g ) Média ± DP 12,1 ± 8,9

Mediana 9,5

Variação 0,9 – 56,0

4.4 Variável idade

Quando divididos por faixa etária, os homens com idade entre 30 e 45 anos 

apresentaram a maior média de THg em sangue, plasma, urina e cabelo. Entre as 

mulheres, uma maior média de THg na urina e cabelo foi também observada para a 

faixa etária entre 30 e 45 anos. No entanto, as mulheres na faixa etária entre 46 e 83 

anos apresentaram a maior média de THg no sangue e plasma. 

A Tabela 2 apresenta resumidamente as concentrações de THg em sangue, 

plasma, urina e cabelo divididas por gênero e idade. 
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4.5 Variável gênero

Os homens apresentaram maiores concentrações de THg em sangue, plasma 

e cabelo em relação às mulheres, enquanto as mulheres apresentaram maior 

concentração de THg na urina em relação aos homens. Observamos que os homens 

na faixa etária entre 30 e 45 anos apresentaram as maiores concentrações de THg 

em sangue e plasma e os homens entre 46 e 81 anos apresentaram maiores 

concentrações no cabelo. Entre as mulheres, as maiores concentrações de THg em 

sangue, plasma e urina esteve na faixa etária entre 46 e 83 anos (Tabela 2).

Tabela 2. Concentrações de mercúrio total nos biomarcadores de exposição na população ribeirinha 
do rio Tapajós – Pará, dividos  por gênero e idade

Homens

Idade THg Sangue THg Plasma THg Urina THg Cabelo

µg/L µg/L µg/g creatinina µg/g

16 – 29 49,9 ± 33,9 6,9 ± 6,0 1,5 ± 1,6 10,6 ± 7,2

30 – 45 66,2 ± 38,6 11,3 ± 7,3 3,0 ± 7,3 12,9 ± 7,6

46 - 81 59,1 ± 45,5 8,5 ± 7,5 2,2 ± 3,0 15,1 ± 11,3

Mulheres

Idade THg Sangue THg Plasma THg Urina THg Cabelo

µg/L µg/L µg/g creatinina µg/g

16 - 29 37,3 ± 29,1 5,0 ±4,6 1,4 ± 1,7 9,0 ± 7,2

30 – 45 42,4 ± 28,2 5,5 ± 4,8 5,6 ± 12,9 17,7 ± 10,8

46 - 83 44,9 ± 27,3 8,9 ± 5,7 4,7 ± 8,8 17,4 ±12,5
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4.6 Variável comunidades

Na comunidade de Curí-Teçá, foi observada a maior média de THg no sangue 

(73,8 ± 34,1 µg/L) e urina (19,2 ± 9,6 µg/g creatinina), enquanto a maior média de 

THg no plasma foi observada na comunidade de Santa Cruz (12,0 ± 8,0 µg/L). A 

comunidade de Curí-Timbó apresentou a maior média de THg no cabelo (20,1 ± 13,9 

µg/g). A Tabela 3 apresenta em resumo as concentrações de THg em sangue, 

plasma, urina e cabelo divididos por comunidades.



RESULTADOS 33

Tabela 3. Concentrações de mercúrio nos biomarcadores de exposição na população ribeirinha do 
Tapajós – Pará, divididos por comunidades

Comunidade
THg sangue

(µg/L)
THg plasma

(µg/L)
THg urina

(µg/g creatinina)
THg cabelo

µg/g

Açaituba Média ± DP 45,8 ± 20,0 5,1 ± 2,6 1,1 ± 1,3 8,4 ± 3,8

Mediana 46,0 4,8 0,4 7,9

Variação 12,9 - 82,3 0,8 - 12,2 0,10 – 4,7 2,1 – 15,5
Brasília Legal Média ± DP 31,7 ± 26,3 6,2 ± 5,5 1,3 ± 1,7 8,7 ± 7,2

Mediana 25,3 4,9 0,6 6,8

Variação 4,7 - 164,2 0,2 – 30,2 0,05 – 8,5 1,0 – 44,9

Curí-Teçá Média ± DP 73,8 ± 34,1 5,3 ± 4,6 7,3 ± 19,7 19,2 ± 9,6

Mediana 67,7 4,0 2,5 15,7

Variação 16,3 – 152,7 0,8 – 20,2 0,06 – 98,1 5,2 – 45,2

Curí-Timbó Média ± DP 54,6 ± 37,8 4,8 ± 4,6 5,6 ± 6,4 20,1 ± 13,9

Mediana 42,2 3,3 4,4 15,5

Variação 14,0 – 159,4 0,2 – 16,8 0,17 – 28,7 2,3 – 57,9

Ipaupixuna Média ± DP 45,3 ± 32,6 7,7 ± 6,6 3,2 ± 6,8 17,1 ± 11,5

Mediana 36,8 5,3 1,5 13,9

Variação 4,3 – 146,9 0,3 - 26,8 0,09 – 46,2 2,3 – 46,8

Mussum Média ± DP 47,4 ± 30,2 9,1 ± 6,3 4,4 ± 11,5 14,1 ± 9,9

Mediana 38,5 8,1 1,1 12,3

Variação 11,4 – 119,3 1,3 – 24,4 0,07 – 53,7 3,3 – 44,8

Nova Canaã Média ± DP 59,1 ± 33,5 11,0 ± 6,3 2,6 ± 3,7 18,1 ± 11,9

Mediana 63,7 11,5 1,8 17,2

Variação 10,3 - 115,2 2,2 – 23,9 0,07 – 16,9 3,1 – 40,8

Santa Cruz Média ± DP 65,0 ± 52,2 12,0 ± 8,0 1,9 ± 2,8 13,8 ± 12,0

Mediana 57,3 11,1 0,9 10,7

Variação 7,4 – 288,9 1,9 – 40,0 0,06 -13,1 1,1 – 62,4

Santo Antônio Média ± DP 42,3 ± 37,5 4,9 ± 7,1 3,5 ± 7,0 14,0 ± 10,6

Mediana 31,9 2,5 0,6 9,8

Variação 1,7 – 179,3 0,2 – 30,9 0,06 – 31,7 2,8 – 55,5

São L. Tapajós Média ± DP 54,9 ± 34,5 11,6 ± 6,9 6,6 ± 10,3 18,8 ± 11,3

Mediana 51,9 10,9 2,6 16,6

Variação 4,8 – 164,9 1,9 – 28,7 0,07 – 50,9 4,8 – 47,6
Vista Alegre Média ± DP 65,9 ± 32,2 10,6 ± 3,8 2,8 ± 2,6 14,4 ± 6,0

                                                                    Mediana 61,8 9,5 2,0 13.8

Variação 23,0 – 141,8 3,6 – 18,4 0,13 – 11,7 3,5 – 29,6

Novo Paraíso Média ± DP 31,5 ± 25,8 2,5 ± 2,2 0,7 ± 0,7 7,1 ± 5,5

Mediana 23,6 2,3 0,4 6,5

Variação 7,2 – 87,0 0,2 – 6,6 0,07 – 2,6 1,3 – 21,8
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4.7 Razão entre concentração de mercúrio no sangue e no cabelo

Quando estabelecemos a razão entre as concentrações de THg em sangue e 

cabelo, observamos uma variação de 1:13 a 1:13274 e média de 1:282. Entre as 

mulheres a média foi de 1:349 e entre os homens de 1:211.

Acerca da variabilidade individual da razão entre a concentração de THg no

cabelo e em sangue, observamos que entre os homens em diversas faixas etárias,

esta média está próxima a 1:250. Já para as mulheres, esta mesma razão apresenta 

uma elevada variação com a idade (Tabela 4).

Tabela 4. Razão entre concentração de mercúrio em sangue e cabelo

Homens

Idade Razão Variação

16 – 29 211,7± 946,1 19,5 – 6820,0

30 – 45 194,5 ± 275,8 40,3 – 1462,0

46 - 81 255,5 ± 1490,0 13,2 – 13274,5

Mulheres

Idade Razão Variação

16 - 29 240,2 ± 696,4 30,8 – 4425,0

30 – 45 417,0 ± 769,0 31,1 – 5287,5

46 - 83 387,9 ± 804,0 39,4 – 4809,5
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A correlação observada entre THg no plasma e THg no sangue total (Figura 

3), indica que a exposição foi realmente a MeHg e que algum processo subsequente 

à ligação de MeHg ao eritrócito foi responsável pela mobilização de Hg para o 

plasma, visto que o aumento da concentração de THg no plasma não ocorreu 

independente da concentração de THg no sangue. No sangue, MeHg está 

predominantemente ligado aos eritrócitos, enquanto IHg está em sua maior parte no 

plasma (MAGOS et al., 1985; CLARKSON et al., 2007). Quando a exposição é a 

IHg, o aumento de THg no plasma ocorre independente da concentração de THg no 

sangue, visto que IHg se liga fracamente aos eritrócitos (CLARKSON, 2002).

Não foi observada correlação entre aumento da fração plasmática de THg e 

concentração de THg em sangue total (Figura 4), indicando que mesmo com o 

aumento de THg no sangue, não ocorre efeito de saturação de eritrócitos 

provocando mobilização de THg para o plasma.

A distribuição de THg entre eritrócitos e plasma observada nesta população, é

diferente do que foi observado em outros estudos sobre exposição a MeHg. Até 61% 

de THg no sangue foi encontrado no plasma, enquanto em outros estudos com 

individuos expostos a MeHg foi observado menos de 20% (KERSHAW, 1980). 

Segundo Berglund e colaboradores (2005), 90% do THg ligado ao eritrócito está na 

forma de MeHg e apenas 10% na forma inorgânica, e do total de IHg no sangue 

64%  está no plasma com pouca variação inter-individual. Diante da elevada fração 

de THg no plasma e considerando que a população ribeirinha do Tapajós está 

majoritariamente exposta a forma orgânica do THg, podemos inferir que algum 

processo envolvido com a demetilação do MeHg está ocorrendo nos indivíduos 

desta população, ou ainda que o mercúrio no plasma está sob a forma orgânica. 

Estudo realizado por Kershaw e colaboradores (1980), no qual foi administrado na 

dieta dos voluntários  peixes contendo MeHg, mostrou que  as concentrações de IHg 

no plasma não se alteraram após a ingestão do peixe contendo MeHg. No entanto, 

as concentrações de THg no plasma aumentaram 10 vezes após o consumo de 

peixe, mostrando que o THg que aumentou no plasma provavelmente era orgânico. 

O processo de demetilação do MeHg no organismo já é descrito em alguns 

trabalhos, e parece ser lento e ocorrer nos tecidos (principalmente figado e rins) 

(CLARKSON et al., 2007) e não no próprio plasma. Pouco se sabe acerca dos 

mecanismos envolvidos na conversão de MeHg em IHg no organismo e a variação 
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inter-individual que influência o processo. Essa elevada fração plasmática de THg 

nos voluntários estudados, pode se tratar de IHg ou mesmo MeHg. 

Houve uma forte correlação entre as concentrações de THg no sangue e THg 

no cabelo (Figura 5), indicando que as concentrações de THg no cabelo refletem as 

concentrações de THg no sangue. A correlação observada entre IHg e MeHg no 

cabelo (Figura 6), confirmam as informações a respeito da origem de IHg no cabelo 

nas exposições a MeHg. Segundo alguns autores, a fração de IHg no cabelo se 

deve a demetilação no sangue, no folículo capilar ou no preparo da amostra e 

análise (CERNICHIARI et al., 1995; BERGLUND et al., 2006). Por esta razão, o 

mercúrio total no cabelo é um bom biomarcador para exposição a MeHg (KAKKAR &

JAFFERY, 2005; CLARKSON et al., 2007).

A concentração média de THg  no cabelo dos voluntários foi de 14,1 ± 10,3 

µg/g, indicando uma alta taxa de exposição a MeHg, já que a concentração 

observada em indivíduos não expostos é inferior 5 µg/g (WHO, 1990). As 

concentrações de MeHg no cabelo variaram entre 72% a 100%, com uma média de 

85,7%, tendo pouca variação inter-individual. Este resultado está de acordo com 

dados disponíveis na literatura (WHO, 1990; BERGLUND et al., 2005). A 

Organização Mundial de Saúde refere o aparecimento de sintomas de intoxicação 

pelo metilmercúrio em concentrações capilares variando de 50 a 120 µg/g (WHO, 

1990).

A média de excreção urinária de THg (3,128 ± 7,378 µg/g creatinina), foi 

maior do que observado em outros estudos com indivíduos expostos à MeHg. A 

média em indivíduos expostos a MeHg a partir da ingestão de peixe segundo 

Berglund e colaboradores (2006) é de 0,75 µg/g creatinina para homens e de 2,1 

µg/g creatinina para mulheres. Provavelmente esta observação se deve ao fato dos 

voluntários estudados estarem mais expostos ao MeHg em relação aos outros 

estudos.

Mais de 98% de mercúrio na urina está na forma de IHg e por esta razão 

atualmente, a urina é usada como biomarcador apenas para exposição ao IHg 

(CLARKSON et al., 1988; WHO, 1990). No entanto, a excreção urinária de mercúrio

pode ser aumentada também na exposição a MeHg como podemos observar nos 

voluntários neste estudo. Já que praticamente todo o mercúrio excretado é 

inorgânico, o processo de demetilação está ocorrendo e é mais acentuado em 

alguns indivíduos. 
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Quando correlacionamos THg excretado na urina com nível plasmático de 

THg (Figuras 7 e 8), encontramos uma correlação média. Chen e colaboradores 

(2006) encontraram uma forte correlação (r = 0,746)  entre Hg plasmático e excreção 

urinária sem correção por creatinina em trabalhadores expostos a mercúrio 

inorgânico. Entretanto, é adequado ajustar o efeito da diluição para reduzir a 

variação devido a diluição inconstante de amostras pontuais, no qual podem flutuar 

consideravelmente ao longo do dia, especialmente após a ingestão de líquidos ou 

aumento da sudorese. Obviamente, amostras diluídas aparentemente irão 

apresentar baixos teores de Hg, e amostras concentradas irão apresentar teores de 

Hg mais elevados (ALESSIO et al., 1985). A relação entre a concentração de 

creatinina em amostras pontuais de urina é relativamente constante ao longo do dia 

(CHEN, et al., 1992, 1995; GONDA & LINDBERG, 1994).  

Os homens com idade entre 30 e 45 anos apresentaram a maior média de

THg em sangue, plasma, urina e cabelo. Entre as mulheres, a maior média de THg 

na urina e cabelo, também foi na faixa etária de 30 a 45 anos. No entanto, as 

mulheres na faixa etária de 46 a 83 anos apresentaram a maior média de THg no 

sangue e plasma. Wakisaka e colaboradores (1990) encontraram diferença 

significativa entre a concentração média capilar de mercúrio em homens adultos 

comparada à de suas esposas. Oskarsson e colaboradores (1990), pesquisando a 

concentração de mercúrio em cabelo de 50 pessoas, também verificaram que o teor 

médio no sexo masculino foi significativamente maior do que no sexo feminino. 

Suzuki e colaboradores (1989) não encontraram diferença estatística entre as 

concentrações de mercúrio em cabelo com relação ao sexo. Birke e colaboradores 

(1972) encontraram em adultos não expostos ao mercúrio o teor capilar médio de 

1,6 µg/g. Em 12 adultos com elevado consumo de peixe na dieta, Birke e 

colaboradores bservaram a concentração média de 35,0 µg/g.

Foi observada uma considerável diferença nas concentrações de THg no 

sangue e cabelo entre as comunidades, provavelmente devido as diferenças no 

consumo de peixe, como a quantidade e as espécies mais consumidas. Peixes 

carnívoros apresentam consideravelmente mais mercúrio que peixes não carnívoros.

A média das razões entre as concentrações de THg entre cabelo e sangue foi 

de  1:281, próximo ao valor de 1:250 estabelecido a partir de estudos de várias 

populações expostas continuamente ao metilmercúrio. No entanto a elevada 

variação observada (1:13 - 1:13274), apontam para a prevalência de variações inter-
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individuais decorrentes de fatores endógenos ou exógenos que exercem influência 

sobre a mobilização fisiológica do mercúrio.

No estudo de Akagi & Naganuma (2000), as concentrações de MeHg e THg

no cabelo estiveram fortemente correlacionados com as concentrações de THg no 

sangue. A relação entre as concentrações de mercúrio no sangue e no cabelo foi de 

1:242. Esse valor é próximo ao valor estabelecido de 1:250.

Muitos estudos sobre o metabolismo do MeHg têm sido desenvolvidos em 

modelos animais e as informações extrapoladas para humanos. Entretanto, existem 

diferenças inter-espécies que refletem na mudança de comportamento na ligação de 

MeHg com eritrócitos o que poderia explicar parte do mecanismo envolvido com as 

variações inter-individuais (NAGANUMA & IMURA,1979).
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Com base nos resultados obtidos, podemos considerar que:

 A população estudada, apresenta elevadas concentrações de mercúrio 

em relação a indivíduos não expostos;

 Embora a média geral das razões das concentrações de mercúrio entre 

cabelo/sangue seja próxima ao relatado na literatura, a população 

apresenta um extenso intervalo de variação entre as razões das 

concentrações de mercúrio entre cabelo/sangue;

 As variações inter-individuais nos diferentes biomarcadores avaliados 

neste estudo, indicam variações no perfil cinético do mercúrio nos 

voluntários avaliados, como por exemplo, alterações na absorção, 

transporte, deposição, aumento da demetilação, reabsorção, 

eliminação ou outros processos envolvidos na biotransformação do 

MeHg a IHg;

 Este conjunto de resultados indica que futuros estudos precisam ser 

realizados na tentativa de identificar os fatores, que estariam causando 

tais variações.
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