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RESUMO 

OLIVEIRA, A.A.S. Avaliação dos efeitos do chumbo no proteoma plasmático de 

trabalhadores expostos ao metal. 2017. 91f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto.  

O chumbo (Pb) é um metal tóxico e promove diversos efeitos adversos no organismo 
que incluem distúrbios neurológicos, hematopoiéticos, esqueléticos, renais e 
cardiovasculares. A análise proteômica têm se tornado cada vez mais uma ferramenta 
importante na elucidação de mecanismos de toxicidade, bem como na identificação 
de potenciais biomarcadores. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi comparar 
diferenças de abundância de proteínas plasmáticas em amostras de sangue coletadas 
de trabalhadores de uma fábrica de baterias automotivas, e de um grupo sem histórico 
de exposição ocupacional ao Pb. Pb no sangue total (Pb-S) foi determinado por 
espectrometria de massas com plasma acoplado indutivamente (ICP-MS). Para a 
análise proteômica, o plasma foi separado do sangue total, seguido de depleção de 
albumina e imunoglobulina G (IgG) através de cromatografia de imunoafinidade. Em 
seguida, foi realizada digestão das proteínas com tripsina e os peptídeos foram 
analisados no sistema nanoACQUITY UPLC acoplado ao espectrômetro de massas 
em tandem SYNAPT® G2-Si HDMS. A identificação das proteínas foi realizada 
através do banco de dados SwissProt e as proteínas identificadas com pelo menos 3 
peptídeos foram classificadas de acordo com o banco de dados do Gene Ontology 
(GO) e ranqueadas através de algoritmos de classificação utilizando a mineração de 
dados.  A quantificação das proteínas foi realizada por label-free e foram consideradas 
proteínas com diferença de abundância aquelas com fold-change ≥1,5 e p>0,05 
através do teste t de Student. A média de Pb-S para os grupos expostos 
ocupacionalmente e sem histórico de exposição ocupacional foi de 43,7µg/dL e 0,386 
µg/dL, respectivamente. No total, 82 proteínas foram identificadas no plasma e apenas 
4 proteínas apresentaram fold change ≥ 1,5, sendo elas: Apolipoproteína B-100 
(APOB) e α-II-antiplasmina (A2AP2), além de plasminogênio (PLMN) e gelsolina 
(GELS) cuja diferença de abundância entre os grupos foi significativa (p=0,036 e 
<0,01, respectivamente). As proteínas com diferença de abundância também foram 
classificadas entre as mais importantes para a diferenciação dos grupos através da 
mineração de dados. Assim, o presente estudo foi capaz de demonstrar diferenças de 
abundância em proteínas plasmáticas entre indivíduos com elevadas concentrações 
de Pb-S e com baixas concentrações de Pb-S, evidenciando possíveis novos 
mecanismos de toxicidade do metal.  
 
Palavras-chave: metais, proteômica, mecanismos de ação, exposição ocupacional.  
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ABSTRACT 

OLIVEIRA, A.A.S. Evaluation of plasma proteome in lead-exposed workers. 2017. 

91f. Dissertation (Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 

Lead (Pb) is a toxic metal and may cause several adverse effects including 
neurological, hematopoietic, skeletal, renal and cardiovascular disorders. Proteomic 
analyses have become an important tool for the discovery of new mechanism of toxicity 
as well to identify potential new biomarkers of metal exposure, which may help in early 
detection of toxic effects. This study aimed to evaluate the differences in the plasma 
proteome of two groups: i) Pb-exposed workers and ii) a group with no occupational 
lead exposure history. Blood samples were collected for blood lead levels (BLL) 
determination by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) and for 
proteomic analyses in plasma fraction. Plasma samples were separated from whole 
blood using centrifugation. Antibody-based affinity columns were used to deplete 
plasma fractions from albumin and immunoglobulin G (IgG). Thereafter, proteins were 
digest with trypsin solution and peptide analyses were conducted using a 
nanoACQUITY UPLC System coupled to a SYNAPT® G2-Si tandem mass 
spectrometer. Identification of proteins were performed against SwissProt database 
and proteins identified by at least three peptides were classified according to the Gene 
Ontology terms (GO). In addition, identified proteins were ranked through classification 
algorithms by data mining analyses. Proteins quantitation was performed by label-free 
and only proteins with fold-change ≥1.5 were considered differentially expressed. 
Mean BLL were 43.7µg/dL and 0.386 µg/dL for occupational and non-occupational 
lead exposed groups, respectively. Eighty-two proteins were identified in the plasma 
samples out of which only four – plasminogen (PLMN), gelsolin (GELS), α-II-anti-
plasmin (A2AP2) and apolipoprotein B-100 (APOB) showed ≥1.5 folds differential 
abundance. Differential abundances were confirmed for PLMN and GELS proteins 
(p=0.036 and <0.01, respectively). In conclusion, the present study indicated that the 
plasma proteome was a function of BLL in the individuals.  
 
Keywords:  heavy metals, proteomics, mechanism of action, occupational exposure. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. O elemento químico chumbo (Pb): aspectos gerais   

 

O chumbo (Pb) é um metal de número atômico 82, massa atômica 207, 

coloração acinzentada ou azulado brilhante e se encontra amplamente distribuído na 

crosta terrestre. O Pb possui ponto de fusão a 327°C entrando em ebulição ao atingir 

cerca de 1740°C e pode ser encontrado no meio ambiente sob quatro formas 

isotópicas em ordem de abundância: 208Pb, 206Pb, 207Pb e 204Pb (BUCHWEITZ et al. 

2015). O Pb pode ser encontrado na natureza em sua forma livre ou ainda, em 

associação com outros elementos tais como cromo (Cr), arsênio (As), molibdênio (Mo) 

e oxigênio (O) formando compostos como o cromato de chumbo (PbCrO4), arseniato 

de chumbo (PbHAsO4), molibdato de chumbo (PbMoO4) e óxidos de chumbo, como o 

monóxido de chumbo (PbO), dióxido de chumbo (PbO2) e trióxido de chumbo (PbO3). 

Além disso, combinado com o enxofre (S), o Pb ocorre na forma de sulfeto (PbS), 

também conhecido como galena, sendo sob esta forma um dos mais abundantes 

minérios de Pb (ATSDR, 2007).  

As principais fontes naturais de emissão de Pb incluem a atividade vulcânica e 

o intemperismo geoquímico. Já as fontes de emissão antropogênica incluem a 

mineração, a produção, o uso e a disposição final de materiais que contém o metal 

(CHANEY & RYAN, 1994).  

Devido às propriedades físico-químicas características, como baixo ponto de 

fusão, resistência à corrosão, maleabilidade e ductilidade, o Pb foi um dos primeiros 

metais manipulados pelo homem e atualmente o metal e seus compostos são 

amplamente utilizados em diversas atividades humanas. Dentre as principais 

aplicações, se destacam o uso como componente na manufatura da borracha; na 

produção de aditivos plásticos, cristais, cerâmicas, esmaltes, tintas, pigmentos e 

vernizes; na fabricação de lâminas de alta flexibilidade e resistência; em soldas e 

revestimentos na indústria automotiva; em placas protetoras contra radiações 

ionizantes; em ligas metálicas, como constituinte de vitrificados e revestimento de 

cabos, e na produção, reforma e reciclagem de acumuladores elétricos, entre outros 

(PAOLIELLO & DE CAPITANI, 2003). 
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1.2. Produção de Pb no Brasil  

 

O Brasil não possui produção primária de Pb metálico refinado, isto é, a partir 

da extração do minério e posteriores processos de refinamento e por isso atualmente 

há dependência de importação para suprir a sua demanda. Dessa forma, toda 

produção de Pb no país é obtida a partir da reciclagem de material usado, 

especialmente recuperadas do setor de baterias para fins automotivos, industriais e 

de telecomunicações. Com uma capacidade em torno de 170 mil toneladas por ano, 

as principais usinas refinadoras responsáveis por este processo estão localizadas nos 

estados de Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio 

Grande do Sul (DNPM, 2015).  

Segundo dados do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM, 

2015), a produção secundária de Pb metálico no Brasil foi estimada em 160 mil 

toneladas no ano de 2014, um aumento de 5,5% em relação ao ano de 2013, o que 

correspondeu a venda de 15,5 milhões de baterias para o mercado de reposição em 

um total de 16,5 milhões de baterias coletadas para a reciclagem de Pb. Os maiores 

consumidores da produção secundária de Pb metálico no Brasil são os fabricantes de 

baterias automotivas e industriais, os quais correspondem a 82,1 e 9,3% do consumo 

nacional de Pb metálico, respectivamente.  

O Brasil possui um amplo parque industrial voltado para a fabricação de 

baterias automotivas do tipo chumbo-ácidas, sendo as atividades concentradas nos 

estados de São Paulo e Paraná. Com uma produção aproximada em 18,7 milhões de 

baterias por ano, o setor de baterias chumbo-ácido emprega cerca de 8 mil 

trabalhadores em todo o país segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Dessa forma, esta atividade constitui uma importante fonte de exposição ao 

Pb para estes trabalhadores (BNDES, 2013). 

 

1.3. Exposição ocupacional ao Pb: indicadores de exposição e efeito 

 

A exposição ao Pb é considerada ocupacional quando há a utilização do metal 

em alguma etapa no processo e/ou sua presença no ambiente de trabalho (CAPITANI 

et al. 2009). As baterias chumbo-ácido também conhecidas por acumuladores de Pb, 

consistem basicamente em um conjunto de placas e dois eletrodos compostos de Pb 

metálico e PbO2, ambos mergulhados em uma solução de ácido sulfúrico (H2SO4) 
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localizadas no interior de uma malha de liga de Pb e antimônio (Sb), a qual é mais 

resistente à corrosão quando comparada ao Pb em seu estado natural. Quando o 

circuito externo é fechado, a bateria entra em funcionamento ocorrendo a semi-reação 

de oxidação do ânodo de Pb e a redução do cátodo de PbO2 (MAEDA et al. 2014). 

Dessa forma, ainda que nas fábricas de baterias exista maneiras para evitar a 

contaminação do ambiente de trabalho e a exposição do trabalhador, tais como 

sistemas exaustores, filtradores e de resfriamento do ambiente, além do uso de 

equipamentos de produção individual (EPI’s) por parte dos trabalhadores, em várias 

etapas do processo de produção das baterias podem ocorrer a emissão de vapores 

ou dispersão de PbO2 na forma de partículas suspensas no ar,  sendo assim, uma 

forma de exposição crônica para os trabalhadores (GOTTESFELD et al. 2011).  

O monitoramento da exposição ocupacional constitui-se como parte integrante 

e fundamental dos programas destinados à prevenção do risco à saúde do 

trabalhador, sendo preconizada e exigida pela Norma Regulamentadora nº 9 (NR-9) 

do Ministério do Trabalho e Emprego do Governo Federal do Brasil e tem como função 

estabelecer os princípios básicos para avaliação e monitoramento da exposição 

ocupacional a agentes químicos, físicos e biológicos, incluindo o Pb. Nesse sentido, a 

avaliação da exposição ocupacional deve ser realizada tanto por meio de 

monitoramento ambiental, ou seja, através da determinação dos agentes presentes 

na atmosfera do ambiente de trabalho; quanto por meio de monitoramento biológico, 

o qual consiste na determinação do agente e/ou seus metabólitos nos tecidos, 

secreções ou ar expirado dos trabalhadores expostos para avaliar a exposição e o 

risco à saúde comparando-se resultados obtidos com referências apropriadas, sendo 

que os parâmetros avaliados para este fim, são denominados de indicadores 

biológicos ou biomarcadores (ROSA; SIQUEIRA & COLACIOPPO, 2008). 

Dessa forma, a fim de minimizar os efeitos adversos causados pela exposição 

ao Pb, o Ministério do Trabalho e Emprego do Governo Federal do Brasil estabeleceu 

através da NR-15 (Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978) os limites de 

tolerância (LT) em relação à concentração máxima do metal no ambiente de trabalho 

o qual foi então fixado em 100 µg/m3 de Pb no ar (Pb-ar) para jornadas de 48 h 

semanais para o monitoramento ambiental de Pb. Além disso, a NR-15 também 

estabeleceu que medidas preventivas devem ser adotadas sempre que o valor de Pb-

ar atingir a metade daquele recomendado como LT, valor este denominado de nível 

de ação (NA).  
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Posteriormente, através da NR-7 (Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 

1978, modificada pela Portaria SSST n.º 24, de 29 de dezembro de 1994) 

estabeleceu-se a determinação de Pb no sangue total (Pb-S) como biomarcador de 

exposição para monitoramento biológico dos trabalhadores expostos, o qual reflete a 

dose real do xenobiótico e estima portanto, o grau de exposição, desde que 

correlacionado com a concentração no ambiente de trabalho. A NR-7 também 

estabeleceu a determinação das concentrações do ácido delta-aminolevulínico 

urinário (ALA-U) e da zincoprotoporfirina no sangue (ZPP) como biomarcadores de 

efeito, uma vez que estes revelam uma alteração bioquímica reversível resultante dos 

efeitos adversos causados pela exposição ao metal.  

Além disso, também foram estabelecidos os índices biológicos máximos 

permitidos (IBMP), definidos como “o valor máximo do indicador biológico para o qual 

se supõe que a maioria dos indivíduos ocupacionalmente expostos não corre risco de 

danos à saúde”, sendo estes fixados em 60 µg/dL, 10 mg/g de creatinina e 100 µg/dL, 

respectivamente: Pb-S, ALA-U e ZPP. Com base em dados obtidos a partir de 

populações não expostas no Brasil, a NR-7 também apresenta os valores 

denominados de referência (VR), sendo estes de até 40 µg/dL de Pb-S, até 4,5 mg de 

ALA-U/g de creatinina e até 40 µg/dL de ZPP. Segundo a NR-7, a periodicidade de 

avaliação dos biomarcadores deve ser no mínimo, semestral, podendo ser reduzida a 

critério do médico coordenador, ou por notificação do médico agente da inspeção do 

trabalho, ou ainda, mediante negociação coletiva de trabalho. 

Para efeitos de comparação, os valores permissíveis por legislação americana, 

de acordo com a Administração de Saúde e Segurança Ocupacional (Occupational 

Safety and Health Administration, OSHA, EUA) não devem exceder a concentração 

de 30 µg/m3 de Pb-ar e 40 µg/dL de Pb-S como indicador de exposição, não devendo, 

portanto, ultrapassar estes limites. Como se pode ver, um enorme contraste é 

observado em relação aos limites das concentrações de Pb-ar: como mencionado, no 

Brasil a legislação estabelece a concentração de 100 µg de Pb/m3; esta mesma 

concentração de acordo com o Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional 

dos Estados Unidos (National Institutes for Occupational Safety and Health, NIOSH, 

EUA), é caracterizada como “concentração imediatamente perigosa à vida ou à 

saúde”. A discrepância entre estes dados demonstra a necessidade de uma revisão 

da legislação brasileira, visto que a última atualização a respeito foi publicada em 

1994. Ainda, a OSHA não estabelece limites para concentrações de ALA-U e ZPP, 
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uma vez que a relação entre a exposição ao metal e as concentrações destes 

biomarcadores não estão muito bem estabelecidas e podem apresentar amplas 

variações. 

Apesar dos poucos dados relacionados à exposição e efeitos adversos 

decorrentes da exposição ocupacional ao Pb no Brasil, as informações disponíveis 

apontam para uma prevalência de exposição relativamente alta. Estudos conduzidos 

com 22 trabalhadores de fábricas de baterias que ocupavam diversas funções na 

cidade do Rio de Janeiro, demonstraram que 55% dos trabalhadores apresentavam 

concentração média de Pb-S acima de 25µg/dL, sendo que as maiores concentrações 

foram observadas em trabalhadores dos setores de empilhamento e solda (ARAÚJO 

et al. 1999).  Também na cidade do Rio de Janeiro, estudos conduzidos por Caldeira 

e colaboradores (2000) relataram concentração média de Pb-S de 64 µg/dL em 17 

trabalhadores de fábricas de baterias pertencentes ao setor de montagem.  

Na cidade de Bauru, interior do estado de São Paulo, Demarchi e 

colaboradores (1999) relataram que 23% dos trabalhadores de uma fábrica de 

baterias possuíam concentrações de Pb-S entre 41 e 60 µg/dL, enquanto 18% 

apresentavam concentrações acima de 60 µg/dL. Também no interior do estado de 

São Paulo, desta vez na região de Campinas, estudos avaliando 19 trabalhadores de 

diversas indústrias as quais envolviam trabalho com Pb, constataram que a média de 

Pb-S era de 90µg/dL, e que 31,5% dos indivíduos apresentavam sintomas de 

intoxicação aguda e mais da metade (68,5%) dos trabalhadores apresentavam 

sintomas clínicos de exposição crônica ao metal (DE CAPITANI et al. 2004). Casos 

de exposição mais preocupantes foram relatados em estudo conduzido por Melo 

Mattos e colaboradores (1994), que observaram que 70% dos trabalhadores (n=1520) 

de diversas empresas envolvendo Pb na região metropolitana de Belo Horizonte, 

apresentavam concentrações de Pb-S acima de 40 µg/dL e destes, 35% 

apresentavam concentrações acima de 60 µg/dL.  

Recentemente, estudos conduzidos por Martins e colaboradores (2015) com 

257 trabalhadores de fábricas baterias no estado do Paraná, demonstrou 

concentração média de Pb-S de 24 µg/dL, variando de 1,5 a 68 µg/dL. A média das 

concentrações de Pb-S observadas nesse estudo foi relativamente menor quando 

comparada a estudo anterior onde os autores encontraram concentração média de 

45µg/dL de Pb-S em um estudo conduzido com 62 trabalhadores de fábricas de 

baterias também expostos ao Pb no interior do estado do Paraná (MENEGOTTO & 
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PAOLIELLO, 2001). Ainda na região sul, desta vez na região de Porto Alegre, Minozzo 

e colaboradores (2008) encontraram concentração média de Pb-S de 59 µg/dL em 

estudo conduzido com 53 trabalhadores de uma usina de reciclagem de Pb.  

Como pode ser observado, de uma forma geral, estes estudos demonstram que 

no Brasil existe uma elevada exposição ao Pb em indivíduos cuja função ocupacional 

envolve o metal, especialmente trabalhadores de fábricas de baterias automotivas. 

Apesar da existência de normas e regulamentações federais que preconizem valores 

máximos permissíveis, as concentrações encontradas por muitas vezes, superam o 

valor máximo estabelecido. 

 

1.4. Comportamento do Pb no organismo 

 

1.4.1. Toxicocinética  

 

A absorção de Pb no organismo ocorre principalmente através do trato 

gastrintestinal e respiratório. No caso das exposições ocupacionais a via respiratória 

é considerada a mais importante (ATSDR, 2007). Aproximadamente 30 – 40% do Pb 

inalado pode ser absorvido, sendo esta abosorção favorecida em indivíduos fumantes 

e/ou com doenças das vias respiratórias superiores que possuem a atividade ciliar 

prejudicada, favorecendo assim, uma maior deposição de partículas de Pb no trato 

respiratório (SARYAN & ZENZ, 1994).  

No trato gastrintestinal, a absorção de Pb pode ser influenciada tanto por 

fatores nutricionais quanto relacionados a idade do indivíduo. Nesse sentido, a 

deficiência dos íons cálcio (Ca2+), ferro (Fe2+) e zinco (Zn2+) bem como de vitamina C 

têm sido relacionados ao aumento da absorção de Pb (AHMED et al. 2007), enquanto 

a baixa ingestão de vitamina D pode estar indiretamente associada ao maior acúmulo 

de Pb no tecido ósseo (POUNDS et al. 1991). Em relação à idade, acredita-se que as 

crianças podem absorver mais que 50 % do Pb presente nos alimentos, água, poeira 

e solo contaminados, enquanto que em indivíduos adultos esta absorção varia de 10 

– 15 % (MARKOWITZ, 2000).  

Uma vez absorvido, o Pb se distribui inicialmente entre sangue e plasma. No 

sangue, a principal proteína de ligação ao Pb é a ácido δ-aminolevulínico (ALAD), a 

qual possui grande afinidade pelo metal (BERGDAHL et al. 1997). Já no plasma, o 

metal se encontra ligado principalmente à albumina, α2-globulina ou ainda, como íons 
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livres (GOYER, 1991). Apesar da fração plasmática ser relativamente menor quando 

comparada com o Pb presente nos eritrócitos – especialmente em baixas 

concentrações do metal no sangue – é nesta fração que o Pb está mais biodisponível 

e pode portanto, ser distribuído para tecidos moles como o fígado, rins, cérebro, 

pulmões, medula óssea e baço, além de tecidos mineralizados como ossos e dentes 

causando efeitos tóxicos (O’FLAHERTY, 1998; ATSDR, 2007).  

De forma geral, os mecanismos de detoxificação de metais envolvem 

processos de transição do estado oxidativo, além de reações de alquilação e 

dealquilação. Ainda, a complexação dos íons metálicos com grupamentos sulfidrílicos 

(–SH), carboxílicos (–COOH) e grupamentos amino (–NH2), dentre outro ligantes, 

também são considerados mecanismos de detoxificação para tais compostos 

(O’Flaherty, 1998). No caso do Pb, os únicos estudos avaliando mecanismos de 

detoxificação do metal foram realizados em plantas, e sugerem que a excreção do 

metal ocorre por meio da conjugação com glutationa (GUPTA et al. 2010). 

O tecido ósseo é o principal compartimento de depósito do metal, chegando a 

armazenar cerca de 80 – 90% de todo o Pb presente no organismo em adultos, 

enquanto em crianças, a quantidade armazenada pode chegar até 70 %. Além disso, 

adultos e crianças se diferem em relação ao compartimento ósseo no qual o metal é 

armazenado, uma vez que em crianças o Pb é armazenado principamente nos ossos 

trabeculares, enquanto em adultos, apesar do armazenamento em ossos 

trabeculares, a maior parte do metal se encontra nos ossos corticais. A meia vida do 

Pb no tecido ósseo é de cerca de 30 anos, no entanto, o metal contido nos ossos pode 

contribuir de maneira significativa para o aumento de sua concentração na corrente 

sanguínea, uma vez que pode ocorrer a difusão e/ou reabsorção devido a diversas 

condições fisiológicas e patológicas, tais como idade, gravidez, lactação, 

hipertireoidismo, doenças renais e osteoporose (PATRICK, 2006).  

Em relação ao processo de excreção, cerca de 2/3 do Pb absorvido é eliminado 

pela urina (75 – 85%), sendo que estas concentrações se correlacionam diretamente 

com o Pb no plasma (O’FLAHERTY, 1993). Alternativamente, o Pb pode ser eliminado 

pela via biliar, cuja contribuição é de cerca de 15 %. Através de ambas as vias, o metal 

pode ainda sofrer reabsorção através dos túbulos renais distais, bem como através 

do sistema entero-hepático. Outras vias de eliminação incluem o suor, cabelo e unhas 

(<8%), além do leite materno. Embora esta via de eliminação apresente pouca 
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contribuição em relação à excreção do metal, do ponto de vista toxicológico 

representa um grande risco para o lactente (MOREIRA & MOREIRA, 2004). 

Na Figura 1, pode ser observado o modelo de O’Flaherty para a toxicocinética 

do Pb no organismo. Dentre outros modelos descritos, este é o único que utiliza 

parâmetros fisiologicamente consistentes para descrever o volume, a composição e a 

atividade metabólica do sangue e tecidos que determinam a distribuição do Pb no 

organismo humano: 

 

1.4.2. Toxicodinâmica 

 

1.4.2.1. Mecanismos de ação do Pb 

 

Embora alguns mecanismos de toxicidade do Pb não estejam bem 

estabelecidos, os principais mecanismos de ação tóxica do metal estão relacionados 

a interação direta e não-específica com sítios de ligação para íons (LIDSKY & 

SCHNEIDER, 2003; GARZA et al. 2006; QUINTANAR-ESCORZA et al. 2007), ligação 

covalente a proteínas (GOERING, 1993) e indução ao aumento do estresse oxidativo 

celular (AHMED & SIDDIQUI, 2007).  

Fluxo sanguíneo

Absorção

Mobilização

Reabsorção

Eliminação

Meia vida: 30 dias

Meia vida: 40-50 dias

Meia vida: 25-30 anos

Via de exposição ao Pb

Via de eliminação do Pb

Legendas

Urina

Tecidos muito 

perfundidos

Pulmões
Ar 

inspirado

Ar 

exalado

Rins

Tecidos pouco 

perfundidos

Eritrócitos

Fezes

Fígado

Dieta

Trato GI

Ossos corticais

Ossos trabeculares

Plasma

Figura 1: Modelo de O’Flaherty para a toxicocinética do Pb no organismo 

(Modificado de O’Flaherty, 1998). 
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Dentre os principais interações envolvidas na toxicidade do Pb no organismo, 

está a sua competição por sítios de ligação de Ca2+ e Zn2+ no organismo (AHMED et 

al. 2007), os quais representam cerca de 1/3 das interações do Pb com sítios não-

específicos. Outros ligantes de Pb incluem átomos de oxigênio presentes em 

aminoácidos ou moléculas de água, seguido de ligantes contendo enxofre e nitrogênio 

(grupamentos –OH, –SH e –NH2, respectivamente) (KIRBERGER & YANG, 2008). 

Além disso, os mecanismos iônicos de toxicidade do Pb incluem ainda, a substituição 

dos íons magnésio (Mg2+), Fe2+ e sódio (Na+), afetando diversos processos 

dependentes destes íons no organismo (LIDSKY & SCHNEIDER, 2003). Em relação 

ao Na+, estudos têm demonstrado que tal interação resulta em efeitos sobre 

processos celulares importantes, tais como sinalização e adesão celular, maturação 

e enovelamento de proteínas, apoptose, transporte iônico e liberação de 

neurotransmissores, dentre outros (GARZA et al. 2006).  

No que diz respeito à ação do Pb sobre o íon Ca2+ – uma molécula sinalizadora 

envolvida em diferentes processos celulares que vão desde a atividade sináptica até 

a comunicação e adesão celular – acredita-se que esta interação ocorra devido ao 

fato de que Pb e Ca2+ possuem raios atômicos semelhantes, o que resulta na 

capacidade do Pb de competir e substituir o íon em seus sítios específicos, 

consequentemente, causando a desregulação de homeostase de cálcio no organismo 

(RABINOWITZ, 1991). Nesse sentido, as interações entre Ca2+ e Pb são responsáveis 

portanto, pela incorporação de Pb no tecido ósseo (PEMMER et al. 2013). Estudos 

demonstraram que a interação entre Pb e Ca2+ também pode afetar seriamente o 

funcionamento de importantes neurotransmissores através da proteína quinase C, 

responsável pela regulação neuronal a longo prazo. Tal interação pode afetar também 

as concentrações de Na+, o qual é responsável por exemplo, pela geração do 

potencial de ação em tecidos excitatórios a fim de possibilitar a comunicação celular, 

além de possuir também papel importante na recaptação de neurotransmissores e 

regulação da captação e retenção de Ca2+ em terminais sinápticos isolados, 

denominados de sinaptossomas (BRESSLER et al. 1999).  

As interações do Pb com outras proteínas também são consideradas de grande 

significado toxicológico pois podem resultar na inibição de enzimas importantes para 

a síntese do grupamento heme no organismo. Como exemplo, podem ser citadas as 

enzimas ácido aminolevulínico sintetase (ALA-S), coproporfirina oxidase (CPO) e 

ferroquelatase, além da ALAD, cuja inibição ocorre de maneira mais pronunciada e 
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por isso, tem sido utilizada na avaliação clínica para a estimativa do nível de exposição 

ao Pb (AHMED et al. 2005). 

Além disso, como mencionado anteriormente, devido à afinidade do Pb com 

grupamentos tióis (–SH), o metal pode ainda se ligar a diversos componentes do 

sistema antioxidante endógeno, como por exemplo, o tripeptídeo glutationa (GSH), e 

as enzimas glutationa peroxidase (GPx), superóxido dismutase (SOD) e catalase 

(CAT). O estresse oxidativo celular causado pela inibição destas enzimas é 

caracterizado, primeiramente pelo aumento da produção de radicais livres e espécies 

reativas de oxigênio (EROs), tais como o radical superóxido (O2
-), peroxinitrito 

(ONOO–), peróxido de hidrogênio (H2O2) e radical hidroxila (OH•). Posteriormente, 

ocorre a depleção da atividade da defesa antioxidante, resultando em danos celulares, 

tais como, danos em proteínas, indução à peroxidação lipídica e ainda, danos ao DNA 

(FLORA et al. 2012).  

 

1.4.2.2. Alvos de toxicidade do Pb 

 

O Pb não desempenha nenhum papel fisiológico no organismo, no entanto, 

está bem estabelecido que o metal pode interferir em diversos sistemas, tais como o 

sistema nervoso, hematopoiético, esquelético, renal, cardiovascular, reprodutivo e 

também o sistema endócrino (FLORA et al. 2012; DOUMOUCHTSIS et al. 2009). 

O sistema nervoso parece ser o principal e mais sensível alvo para a toxicidade 

induzida pela exposição ao Pb quando comparado com outros sistemas, sendo mais 

pronunciados os efeitos no sistema nervoso periférico em adultos, enquanto que em 

crianças, o sistema nervoso central é predominantemente o mais afetado 

(BELLINGER, 2004; BRENT, 2006). O Pb é capaz de atravessar a barreira hemato-

encefálica (BHE), se acumulando em astrócitos, onde pode afetar tanto a função 

celular quanto a interação entre neurônios e células da glia (HOLTZMAN et al. 1984; 

BRESSLER et al. 1999; QIAN et al. 2001). 

 De forma geral, a exposição ao Pb tem sido associada a ocorrência de doenças 

neurodegenerativas, as quais se caracterizam por perda progressiva de certas regiões 

do cérebro, devido a danos na estrutura, função ou até mesmo a morte de neurônios 

(LEE & FREEMAN, 2014). Nesse sentido, estudos em saúde ocupacional têm 

demonstrado uma correlação positiva entre o aumento das concentrações de Pb-S e 

a incidência e/ou risco para o desenvolvimento da doença de Parkinson (KUHN et al. 
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1998; COON et al. 2006; GORELL et al. 1997).  Já estudos publicados pelo Instituto 

Nacional de Saúde dos Estados Unidos (National Institutes of Health, NIH), 

observaram um aumento do risco de ocorrência de esclerose lateral amiotrófica (ELA) 

em indivíduos que relataram exposição ocupacional ao Pb, indicando que talvez o Pb 

exerça algum papel na etiologia da doença (KAMEL et al. 2003; FANG et al. 2010). 

Além disso, apesar de não estar diretamente associado à doença, estudos 

demonstraram uma relação entre a exposição ao Pb e a diminuição de funções 

cognitivas relacionadas a doença de Alzheimer (DORSEY et al. 2006; SCHWARTZ et 

al. 2005). Estudos com animais também demonstraram uma relação entre a exposição 

ao Pb e expressão de proteínas e biomarcadores indicativos de doenças 

neurodegenerativas, dentre elas, a doença de Alzheimer (GU et al. 2012; 2011). Por 

fim, a ocorrência de encefalopatias também tem sido descrita como uma das principais 

consequências da exposição ao Pb (FLORA et al. 2012). Neste grupo de doenças 

caracterizadas por alterações na estrutura e funções cerebrais, os sinais e sintomas 

incluem apatia, irritabilidade, dores de cabeça frequentes, falta de atenção, dores 

musculares, perda de memória, convulsões e demência (DAMIANI et al. 2013).  

Como mencionado anteriormente, o Pb afeta o sistema hematopoiético por 

interagir negativamente com proteínas envolvidas na biossíntese do grupamento 

heme nos eritrócitos, cujo processo envolve uma série de etapas e enzimas. De 

maneira sucinta, inicialmente na matriz mitocondrial ocorre a formação de ALA a partir 

de glicina e succinil Co-A, sendo esta reação catalisada pela enzima ALA-S. 

Posteriormente, a ALAD catalisa a formação de porfobilinogênio a partir de duas 

moléculas de ALA. Após sucessivas reações ocorre a formação do 

coproporfirinogênio III que é oxidado a protoporfirinogênio IX pela CPO. De volta à 

matriz mitocondrial, no produto da oxidação do protoporfirinogênio IX – chamado de 

porfirina – é introduzido Fe2+ a partir da ação da ferroquelatase, resultando assim, na 

formação do grupo heme (LAYER et al. 2010).  

O Pb possui a capacidade de interagir basicamente com ALAD, ALA-S, CPO e 

a ferroquelatase. Dentre estas, a interação mais importante parece ser a inibição da 

ALAD, a qual ocorre devido a afinidade do Pb com grupamentos –SH da enzima. 

(GONICK et al. 2011). Como resultado da inibição da ALAD e ALA-S, ocorre o 

acúmulo de ALA no plasma e urina, o qual pode ser detectado em níveis de Pb-S 

menores que 10 μg/dL (MAKINO et al. 2000).  Em relação à ferroquelatase, sua 

inibição pelo Pb resulta em acúmulo de protoporfirina nos eritrócitos, além da 
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formação de ZPP visto que ocorre a incorporação de Zn no lugar do Fe para formar a 

porfirina. Por esta razão, a quantificação de ZPP no sangue tem sido utilizada como 

biomarcador de efeito ao metal (MARTIN et al. 2004).   

Neste contexto, os efeitos do Pb na produção do grupamento heme resultam 

na ocorrencia de diversos tipos de anemia não só por interferir na biosíntese de heme, 

mas também por causar uma diminuição do tempo de vida dos eritrócitos, embora 

para este último os mecanismos não estejam muito bem estabelecidos. Em geral, as 

anemias causadas pela intoxicação por Pb são do tipo hipocrômicas, normo ou 

microtícias, com presença de pontilhados basófilos e geralmente se encontram 

associadas a reticulocitose, isto é, o aumento  de precursores de eritrócitos circulantes 

(ATSDR, 2007).  

Em uma revisão publicada por Pounds e colaboradores (1991), os autores 

relataram que o Pb pode afetar direto ou indiretamente o funcionamento do tecido 

ósseo através de diversos mecanismos. Dentre estes, é citado a interferência do metal 

nos níveis de hormônios circulantes, como o paratormônio (PTH), calcitonina e 

também a vitamina D, prejudicando assim, a habilidade de osteoclastos e osteoblastos 

em responder à regulação hormonal. A ocorrência de hipocalcemia em decorrência 

da exposição crônica ao Pb também foi demonstrada em estudo experimental, uma 

vez que o metal interfere na síntese de calcitrol, resultando na diminuição da absorção 

intestinal de Ca2+ (SZABO et al. 1991). Todos estes efeitos do Pb sobre o os ossos 

são responsáveis por diminuir a mineralização do tecido, o que resulta na diminuição 

da densidade mineral óssea, e consequentemente, no aumento do risco de ocorrência 

de osteoporose (SUN et al. 2008).  

Dongre e colaboradores (2013) observaram diminuição dos níveis plasmáticos 

de cálcio, fósforo e vitamina D enquanto as concentrações de PTH se mostraram 

aumentadas em estudo conduzido com trabalhadores expostos ao Pb. Nesse estudo, 

os autores acreditam que a diminuição dos minerais ocorra devido a inibição da 

enzima α-1 hidrolase, uma enzima importante para a síntese de calcitrol, enquanto 

que o aumento de PTH se deva à ocorrência da hipercalcemia observada nos 

trabalhadores, uma vez que o hormônio atua aumentando as concentrações de cálcio 

no sangue.  

Os rins também são órgãos críticos em relação à exposição ao Pb. Embora a 

ocorrência de disfunção renal tenha sido observada somente em elevados níveis de 

exposição (>60 μg/dL de Pb-S, por exemplo), concentrações menores ou iguais a 10 
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μg/dL de Pb-S também tem sido descritas por causarem danos nos órgãos (GRANT, 

2008). A nefropatia, uma doença caracterizada por danos nos rins, tem sido associada 

a exposição ao Pb e pode eventualmente causar a insuficiência renal. Na forma aguda 

da doença são observados danos nos mecanismos de transporte tubular, bem como 

alterações morfológicas devido ao aparecimento de alterações degenerativas no 

epitélio tubular juntamente com a ocorrência de corpos de inclusão nuclear contendo 

complexos formados pela interação Pb – proteínas. Já na nefropatia crônica, na qual 

a doença ocorre de maneira muito mais severa, são observados danos funcionais e 

morfológicos irreversíveis, tais como alterações nos glomérulos e túbulos intersticiais, 

resultando portando, na ocorrência de falência renal, hipertensão e hiperuricemia 

(RASTOGI, 2008). 

Os efeitos da exposição ao Pb parecem implicar também em consequências 

graves para o sistema cardiovascular, incluindo isquemia coronariana, doenças 

cardíacas e comprometimento dos vasos sanguíneos periféricos (NAVAS-ACIEN et 

al. 2007). Diversos estudos experimentais e ocupacionais tem demonstrado também 

a ocorrência de hipertensão arterial após a exposição ao Pb, a qual é considerada 

uma consequência dos efeitos tóxicos que acometem os rins (ATSDR, 1999).  

Estudos realizados com trabalhadores expostos ao Pb nos EUA demonstraram 

que os índices de mortalidade por doença cardíaca coronária (STEENLAND et al. 

1992) e acidente vascular cerebral (MICHAELS et al. 1991) eram maiores em 

trabalhadores com mais tempo de trabalho envolvendo o Pb. Já Dongre e 

colaboradores (2013) observaram que a pressão arterial de trabalhadores expostos 

ao Pb era significativamente maior quando comparado com indivíduos controle. Nesse 

estudo os autores relataram que o aumento da pressão arterial nos indivíduos se dá 

provavelmente devido a nefrotoxicidade causada pela exposição ao Pb. Mais 

recentemente, estudos conduzidos por Ozturk e colaboradores (2014) com 

trabalhadores também expostos ao metal, demonstraram uma correlação significativa 

entre as concentrações de Pb-S e danos relacionados a elasticidade da artéria aorta, 

o que os autores acreditam que esteja relacionado à hipertensão, visto que o aumento 

da pressão nos vasos sanguíneos pode levar alterações estruturais na parede dos 

mesmos.  

O Pb é conhecido também por causar efeitos adversos no sistema reprodutivo 

tanto em homens quanto em mulheres. Em homens, as principais alterações 

observadas foram diminuição do libido sexual, redução da motilidade e contagem de 
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espermatozoides, infertilidade, danos na função da próstata e alterações nos níveis 

de testosterona. Já em mulheres, os efeitos incluem a ocorrência de aborto 

espontâneo, pré-eclampsia e partos prematuros, além de apresentarem maior 

suscetibilidade à infertilidade (FLORA et al. 2011). 

A intoxicação por Pb pode também acarretar em diversos efeitos adversos para 

o sistema endócrino. Embora exista algumas controvérsias em relação aos efeitos do 

Pb sobre o funcionamento da glândula tireóide, estudos conduzidos por Dundar e 

colaboradores (2006) demonstraram uma correlação negativa entre as concentrações 

de Pb-S e níveis de tiroxina livre (T4) em adolescentes com baixas concentrações do 

metal no sangue, assim como em estudo anterior conduzido com trabalhadores 

expostos ao Pb (ROBINS et al. 1989). Em ambos os estudos, os níveis de tri-

iodotironina (T3) e do hormônio estimulador da tireóide (TSH) permaneceram iguais, 

o que se mostra contrário a estudos que demonstraram elevadas concentrações de 

TSH em indivíduos ocupacionalmente expostos ao Pb (SINGH et al. 2000; LÓPEZ et 

al. 2000), além de estudos realizados em animais (CHAURASIA et al. 1997, 1998). 

Apesar da discrepância entre esses resultados, esses estudos demonstraram que o 

Pb pode afetar o eixo hipotálamo – pituitária – tireóide embora exista uma variação no 

padrão de tais efeitos.  

Por fim, de acordo com a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer 

(International Agency for Research on Cancer, IARC), os compostos de Pb 

inorgânicos são classificados como provavelmente carcinogênico para humanos 

(Grupo 2A), com evidências limitadas de carcinogenicidade em estudos com 

humanos, mas suficiente em estudos experimentais conduzidos com animais (IARC, 

2006).  

Como pode ser observado, o Pb possui diversos alvos e mecanismos de 

toxicidade e assim como os processos de absorção e distribuição, a toxicidade do 

metal pode ser influenciada por diversos fatores, tais como idade, estado nutricional e 

patológico e características genéticas, dentre outros (SCHNEIDER et al. 2012; 

AHMED et al. 2006; GUNDACKER et al. 2010). 

Na Figura 2 pode ser observada a relação entre as concentrações de Pb 

presentes no sangue e os efeitos adversos esperados decorrentes da exposição ao 

metal em adultos e crianças:  
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1.5. Análise proteômica como ferramenta para o estudo da toxicidade de metais  

 

Diversos estudos envolvendo metais tóxicos têm sido desenvolvidos no intuito 

de avaliar os efeitos da toxicidade de tais elementos no organismo. Apesar disso, um 

número muito menor de estudos tem sido direcionados à compreensão dos exatos 

mecanismos pelos quais esses toxicantes exercem seus efeitos em sistemas 

biológicos, especialmente envolvendo o Pb. Nesse sentido, a análise do conjunto de 

proteínas de uma célula, tecido ou fluido biológico – definido como proteoma – tem se 

tornado cada vez mais uma ferramenta importante para a elucidação dos mecanismos 

de toxicidade, bem como para a descoberta de biomarcadores que possam refletir de 

maneira precisa a exposição e os efeitos da exposição aguda ou crônica a 

determinados toxicantes (LUQUE-GARCIA et al. 2011).  

O termo proteoma foi introduzido no ano de 1994 por Marc Wilkins (WILKINS 

et al. 1996) e se refere não só a soma dos produtos codificados por sequencias 

↑Protoporfirina eritrocitária (mulheres)  

↑Protoporfirina eritrocitária (homens)  

↓Velocidade da Condução 

nervosa

↓Síntese de Hb e efeitos no sistema 

reprodutivo (mulheres)

Efeitos no sistema reprodutivo 

(homens)

Anemia

Nefropatia

Encefalopatia 

150

100

50

40

30
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↑ Pressão arterial

Pb-S (µg/dL) AdultosCrianças

Nefropatia

Morte

Encefalopatia

Anemia de Frank

↓Síntese de Hb

↓Metabolismo de vitamina D

↓Velocidade condução nervosa

↑Protoporfirina eritrocitária

↓ IQ, ↓ crescimento

Transferência placentária↓

Figura 2: Concentrações de Pb-S e efeitos adversos esperados decorrentes da 

exposição ao metal em adultos e crianças (Modificado de ATSDR, 1992). 
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genômicas, mas também à proteínas resultantes de processos pós-traducionais além 

de complexos formados pela interação entre elas. A principal característica do 

proteoma é o seu perfil dinâmico, o qual é capaz de se alterar de acordo com estímulos 

internos ou externos, sejam eles fisiológicos ou patológicos. Dessa forma, o conjunto 

de proteínas, a quantidade e suas possíveis alterações são capazes de fornecer 

indícios quanto a organização e à dinâmica de processos metabólicos, regulatórios e 

de sinalização, bem como a ocorrência de estímulos capazes de alterar a homeostase 

de um determinado tecido (JENSEN et al. 2004).  

Nos últimos anos, o estudo do proteoma definido como proteômica, tem 

respondido diversas questões biológicas tanto na pesquisa básica quanto na clínica, 

embora para esta última, com algumas limitações (BARBOSA et al. 2012). Dentre 

estes estudos, alguns autores vêm desenvolvendo trabalhos relacionados à exposição 

a metais, sendo que a maioria deles tem sido realizados no intuito de avaliar 

alterações no proteoma global, enquanto outros tem focado na elucidação dos 

mecanismos pelos quais os metais exercem seus efeitos, ou ainda, mecanismos de 

tolerância desenvolvidos na presença desses toxicantes e seus compostos.  

Em relação aos efeitos observados, o principal grupo de proteínas que se 

encontra desregulado em resposta à toxicidade dos metais nesses estudos os quais 

foram realizados em diversos organismos, são proteínas do sistema antioxidante 

endógeno, tais como SOD e CAT, além de enzimas envolvidas na biossíntese de 

GSH. As proteínas de choque-térmico também conhecidas como HSPs (heat shock 

proteins) também constituem uma classe de proteínas comumente alterada após 

exposição a metais. Dentre suas funções podem ser citadas a manutenção do 

enovelamento e agregação proteica, além de desempenhar função importante na 

estabilidade térmica e outras condições de estresse celular.  

Outro grupo de proteínas geralmente alterado são as metalotioneínas, 

proteínas de baixo peso molecular as quais possuem elevada afinidade de ligação por 

diversos tipos de metais. Neste caso, acredita-se que esta ligação ocorra por meio da 

interação dos metais com os grupamentos –SH presentes nos resíduos de cisteína 

das metalotioneínas. Ainda, também são observadas alterações em proteínas 

envolvidas no transporte e tráfego celular, metabolismo energético e respiração 

mitocondrial, dentre outras (LUQUE-GARCIA et al. 2011).  
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1.5.1. Estudos proteômicos envolvendo a exposição ao Pb 
 

A maioria dos estudos envolvendo análise proteômica e metais tóxicos, tem 

dado maior atenção ao elemento cádmio (Cd) (LUQUE-GARCIA et al. 2011). Apesar 

disso, alguns estudos tanto em animais quanto em humanos foram desenvolvidos com 

o objetivo de compreender os efeitos da exposição ao Pb e também o potencial 

proteômico na descoberta de novos biomarcadores de exposição e efeito ao metal.  

Estudos realizados em bactérias cultivadas em meio contendo Pb 

demonstraram uma diminuição da expressão de DNA girase A em relação ao controle 

(BAR et al. 2007). Em eucariotos, estudo conduzido por Witzmann e colaboradores 

(1999) resultou na identificação de 11 proteínas com expressão alterada após a 

exposição de células renais de ratos ao Pb. Dentre as proteínas alteradas, estavam 

proteínas relacionadas a ligantes de Ca2+, HSPs e glutationa-S-transferases (GSTs). 

Mais recentemente, Neal e colaboradores (2005) demonstraram que o Pb induz a 

catarata in vitro em estudo realizado com ratos tratados com o metal. Dentre as 

proteínas diferencialmente expressas quando comparado grupo tratado vesus grupo 

controle, estava a subunidade A da α-cristalina, uma chaperona com atividade anti-

agregatória a qual se acredita ser um importante fator na manutenção da 

transparência do cristalino com o avanço da idade. 

Em humanos, Birdsall e colaboradores (2010) avaliaram os efeitos no plasma 

e soro de crianças expostas ambientalmente ao mercúrio (Hg) e ao Pb, e encontraram 

16 proteínas associadas às baixas concentrações desses metais no sangue das 

crianças. Das proteínas identificadas, 13 estavam associadas com doenças 

cardiovasculares e 7 delas apresentavam sua regulação aumentada ou diminuída na 

presença dos metais. Dentre as proteínas associadas às concentrações de Pb-S, 

estavam a apoliproteína E (ApoE), apolipoproteína J, o componente C3c do sistema 

complemento, vitronectina, haptoglobina, fator de coagulação XII e também o 

componente C9 do sistema complemento. Nesse estudo, a ApoE foi identificada como 

a única proteína que demonstrou uma diminuição significante em seus níveis 

conforme o aumento das concentrações de Pb-S das crianças entre diferentes tertis.   

Em populações ocupacionalmente expostas ao Pb, estudos realizados com 

trabalhadores de uma fundição de metal na China co-expostos ao As e Pb, 

demonstraram uma regulação aumentada ou diminuída de proteínas entre indivíduos 

expostos e não expostos aos metais. No entanto, essas proteínas não foram 
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identificadas (ZHAI et al. 2005).  Mais recentemente, estudo conduzido por Kossowska 

e colaboradores (2010) avaliou o potencial proteômico na descoberta de novos 

biomarcadores em trabalhadores co-expostos ao As, Pb e Cd na Polônia, e 

encontraram 6 proteínas diferencialmente expressas no soro entre indivíduos 

expostos e grupo controle. No entanto, nesse estudo os autores também não 

conseguiram identificar as proteínas consideradas por eles como possíveis 

biomarcadores para esses metais.  

Como pode ser observado, há uma carência de estudos envolvendo a 

exposição ao Pb e sua influência sobre o proteoma em tecidos e fluidos biológicos 

como o plasma, o qual constitui uma das fontes mais importantes de biomarcadores, 

podendo oferecer portanto, ricas informações a respeito de processos fisiológicos e 

patológicos. Ainda estes estudos são mais escassos em populações expostas a 

elevadas concentrações de Pb, como trabalhadores de fábricas de baterias 

automotivas, os quais estão expostas de maneira crônica ao metal.  

Neste contexto, considerando a exposição ocupacional ao Pb como um 

importante fator na geração de agravos à saúde dos trabalhadores, fica clara a 

necessidade de mais estudos a fim de comprovar mecanismos já propostos ou 

elucidar novos mecanismos de toxicidade do metal. Assim, a identificação de 

alterações em proteínas individuais ou em grupos de proteínas pode fornecer 

informações não só a respeito dos seus mecanismos de toxicidade no organismo, mas 

também contribuir para a possível identificação de novos biomarcadores de exposição 

e efeito, fornecendo portanto, a possibilidade de uma maior prevenção de seus efeitos 

tóxicos e controle nos casos de intoxicação. 
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2. HIPÓTESE 

 

Como apresentado na introdução, é esperado que em decorrência da 

exposição crônica a elevadas concentrações de Pb, como ocorre com trabalhadores 

de fábricas de baterias, ocorram alterações no perfil de proteínas plasmáticas 

relacionadas à manutenção da homeostasia, metabolismo e detoxificação de metais 

no organismo, dentre outras. Nesse sentido, acredita-se que essas alterações possam 

oferecer informações importantes a respeito de mecanismos e/ou novos alvos de 

toxicidade do metal em populações expostas.   
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

 

Avaliar diferenças de abundância em proteínas plasmáticas decorrentes da 

exposição ao Pb em trabalhadores de fábricas de baterias automotivas cronicamente 

expostos ao metal.  

 

3.2. Objetivos específicos 

 

O presente trabalho teve como objetivos específicos: 

 

I) Determinar as concentrações de Pb no sangue total (Pb-S) de trabalhadores 

de uma fábrica de baterias automotivas e indivíduos de um grupo sem histórico de 

exposição ocupacional ao Pb, considerados indivíduos controles;  

 

II) Identificar e classificar as proteínas presentes no plasma e comparar as 

proteínas com diferenças de abundância entre trabalhadores de uma fábrica de 

baterias expostos ao Pb e indivíduos controles, os quais apresentam baixas 

concentrações de Pb-S, correlacionando as proteínas com diferença de abundância 

com alvos e mecanismos de toxicidade do metal, quando existentes. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Equipamentos, reagentes e soluções 

 

4.1.1. Equipamentos 

 

Para a quantificação de Pb-S foi utilizado espectrômetro de massas com 

plasma acoplado indutivamente (ICP-MS) (ELAN DRCII PerkinElmer, Norwalk, CT, 

EUA).  

Para a corrida dos géis SDS-PAGE foi utilizado o sistema de eletroforese 

vertical MiniVE (GE Healthcare, Buckinghamshire, UK). Para a aquisição das imagens 

foi utilizado ImageScanner III (GE Healthcare, Uppsala, Sweden).  

Para a análise dos peptídeos por LC-MS/MS foi utilizado o sistema 

nanoACQUITY UPLC (Waters Corporation, MA, EUA) acoplada ao espectrômetro de 

massas em tandem SYNAPT® G2-Si HDMS (Waters Corporation, MA, EUA) com 

fonte de ionização por eletrospray (ESI).  

 

4.1.2. Reagentes e soluções 

 

Água deionizada de alta pureza (resistividade 18,2 MΩcm) obtida pelo sistema 

Milli-Q® (Merck Millipore) foi utilizada para diluição de sangue para as análises por 

ICP-MS e preparo das soluções de estoque de albumina (BSA), persulfato de amônio 

(APS), Bis-acrilamida 30% (Sigma-Aldrich, MO, EUA) e solução de fixação para gel 

de poliacrilamida, contendo metanol (50%) e ácido acético (10%).  

Água para Biologia Molecular livre de DNase, RNase e proteases (Sigma-

Aldrich, MO, EUA) para o preparo dos reagentes fornecidos pelo Kit para 

imunodepleção do plasma e soluções de tripsina (0,05µg/µL) (Promega, EUA), 

bicarbonato de amônio (NH4HCO3) 50 mM, dithiotreitol (DTT) 100mM, iodoacetamida 

(IAA) 300mM, hidróxido de amônio (NH4OH) 1N e ácido trifluoroacético (TFA) 5% 

(Sigma-Aldrich,MO, EUA).  

Água para LC/MS Ultra CHROMASOLV®, testada para UHPLC-MS (Sigma-

Aldrich, MO, EUA) foi utilizada para o preparo da solução de ácido fórmico 0,1% 

(Solução A) e acetonitrila (ACN) + ácido fórmico 0,1% (Solução B).  
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Dodecil sulfato de sódio (SDS), N,N,N′,N′-Tetrametiletilenediamina (TEMED), 

Trizma Base e Coomassie Brilliant Blue G-25 foram obtidos da Sigma-Aldrich (Sigma-

Aldrich, MO, EUA). Já o reagente de Bradford foi obtido da Bio-Rad (Bio-Rad, CA, 

EUA).  

 

4.2. Recrutamento dos voluntários para o estudo 

 

Todos os voluntários recrutados no presente estudo (n=20) foram do sexo 

masculino. Desses indivíduos, 15 foram voluntários recrutados em uma fábrica de 

baterias e portanto, ocupacionalmente expostos ao Pb. Os demais voluntários não 

apresentaram histórico de atividades ocupacionais envolvendo Pb.  

O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo (CEP-FCFRP/USP) (Protocolo CEP/FCFRP n°389 – CAAE nº 

47983015.9.0000.5403) (Anexo 1). 

 

4.2.1. Grupo I – Avaliação da exposição 

 

Para avaliação da exposição ao Pb, foram coletadas amostras de sangue e 

plasma de trabalhadores de uma fábrica de baterias automotivas localizada no interior 

do estado do Paraná, os quais estão expostos ao Pb durante a jornada de trabalho.  

O recrutamento dos indivíduos foi realizado a partir de visitas à essa fábrica 

durante o período de avaliação dos indicadores biológicos relacionados ao Pb, o qual 

é realizado semestralmente de acordo com a NR-7 pela empresa. A todos os 

voluntários da pesquisa foi explicado o objetivo do estudo e a coleta das amostras foi 

realizada após a assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido pelos 

participantes (TCLE) (Anexo 2).   

 

4.2.2. Grupo II - Grupo Exposto  

 

Neste grupo, foram incluídos 5 indivíduos (n=5) com concentrações de Pb-S 

iguais ou superiores a 40µg/dL, das amostras previamente coletas para o Grupo I. 

Além disso, foram escolhidos indivíduos com idade entre 41 e 62 anos. As 
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concentrações deste grupo foram escolhidas pois representam o VR estabelecido no 

Brasil.  

 

4.2.3. Grupo III – Grupo Controle 

 

Os indivíduos do grupo controle foram pareados aos casos previamente 

incluídos e recrutados, e portanto, apresentam características em comum, tais como 

idade e informações a respeito de tabagismo e etilismo. Foram utilizados como critério 

de exclusão o uso de medicamentos contínuos e também indivíduos que relataram 

apresentar doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, dentre outras, no 

momento da entrevista. Além disso, todos os indivíduos recrutados não apresentaram 

histórico de exposição a qualquer tipo de trabalho envolvendo Pb.  

Neste grupo, foram incluídos 5 indivíduos (n=5) com concentrações de Pb-S 

inferiores a 5µg/dL. Apesar de no Brasil não existir regulamentação que defina valores 

de referência de Pb-S para populações não expostas, a concentração para o Grupo II 

foi escolhida para agrupar indivíduos do grupo controle, pois representa o VR para 

Pb-S de crianças recomendado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos 

Estados Unidos (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), podendo ser 

considerado portanto, um valor aceitável. A coleta das amostras dos indivíduos do 

Grupo III foi realizada mediante a assinatura de um novo TCLE (Anexo 3) explicando 

a importância e o motivo do estudo. 

 

4.3. Coleta, processamento e armazenamento das amostras de sangue e plasma 

 

As amostras de sangue total dos voluntários foram obtidas a partir da punção 

venosa periférica utilizando sistema a vácuo. Para a obtenção de sangue total, cerca 

de 8 mL de sangue foram coletados em tubos livres de metais contendo ácido 

etilenodiaminotetracético (EDTA) (Vacutainer, BD, São Paulo, Brasil).  

Já para a obtenção do plasma, foram coletadas cerca de 8,5 mL de sangue em 

tubos contendo EDTA e coquetel inibidor de proteases além de um separador 

mecânico para plasma (Vacutainer, BD, São Paulo, Brasil). Após a coleta e em um 

período máximo de 2 horas, as amostras de sangue total foram centrifugadas a 1600 

x g por 30 min para a obtenção do plasma. O transporte de ambas as amostras até o 

laboratório foi realizado em gelo seco e após, o sangue total foi armazenado em 
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geladeira a 4°C e o plasma em freezer a -80°C. Em todos os indivíduos, foi realizada 

assepsia e lavagem do braço no momento da punção e as amostras foram coletadas 

no período da manhã entre 9:00 h e 12:00 h.  

No período das coletas também foi entregue um questionário que continha 

questões variáveis como idade, etnia, dieta, uso de medicamentos, histórico médico, 

informações sobre tabagismo e etilismo, bem como informações ocupacionais dos 

voluntários, as quais forneceram informações para caracterizar o estilo de vida e o 

tempo estimado de exposição ao Pb para cada indivíduo do grupo de trabalhadores 

da fábrica de baterias (Anexo 4). 

 

4.4. Determinação de Pb em sangue total por espectrometria de massas com 

plasma acoplado indutivamente (ICP-MS) 

 

A determinação de Pb-S foi realizada realizada em um espectrômetro de 

massas com plasma acoplado indutivamente (ICP-MS) (ELAN DRCII PerkinElmer, 

Norwalk, CT, EUA).  

As amostras de sangue foram diluídas 1:50 em uma solução contendo 0,01% 

(v/v) de Triton X-100 e 0,5% (v/v) de ácido nítrico (HNO3), de acordo com o método 

proposto por BATISTA e colaboradores (2009). As curvas analíticas de calibração 

foram preparadas utilizando sangue base (1:50 v/v) contendo o analito nas 

concentrações de 1 a 20 µg/L.  

Para controle de qualidade dos resultados, foram utilizados materiais de 

referência certificados provenientes do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos 

Estados Unidos (National Institute of Standards and Technology, NIST) e do 

Departamento de Saúde do Estado de Nova Iorque (New York State Department of 

New York, NYSDH) e estes foram analisados previa e posteriormente à análise das 

amostras. 

 

 4.5. Preparo das amostras de plasma para análise por cromatografia líquida 

acoplada a espectrometria de massas em tandem (LC-MS/MS) 

 

4.5.1 Delipidação do plasma  
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Para a remoção dos lipídios, as amostras foram centrifugadas a 15.000 x g por 

15 min de acordo com o método proposto por Fu e colaboradores (2007). Após 

centrifugação, foi descartada a fase insolúvel e a camada mais clara correspondente 

ao plasma delipidado (PDl), foi transferida para outro tubo.  

 

4.5.2. Depleção das proteínas mais abundantes no plasma por cromatografia de 

imunoafinidade  

 

Para a remoção das proteínas de maior abundância no plasma, foi utilizado o 

kit ProteoPrep Imunoaffinity Albumin and IgG Depletion (Sigma-Aldrich, MO, EUA), o 

qual contém uma coluna de contendo anticorpos para a remoção de albumina e 

imunoglobulina G (IgG).  

Primeiramente, as colunas foram equilibradas com tampão Tris-HCl (pH 7,4). 

Após, 40µL do PDl foi diluído para 100µL de tampão Tris-HCl, aplicado na coluna e 

incubado a temperatura ambiente por 10 min. Em seguida, as colunas foram 

centrifugadas a 8000 x g por 1 min e o eluato foi novamente aplicado na coluna para 

garantir a ligação das proteínas aos anticorpos. Após nova incubação a temperatura 

ambiente por 1 min, as amostras foram novamente centrifugadas. As proteínas não 

ligadas foram lavadas com 125µL de tampão Tris e a fração coletada correspondente 

ao plasma depletado (PDp) foi armazenada em freezer a -20°C.  

Para a recuperação da fração ligada à coluna (FEC), as colunas foram lavadas 

com 400µL de tampão Tris e em seguida foi adicionado 150µL da solução do reagente 

de extração contendo Trizma Base 40mM, ureia 7M, tioureia 2M e heptil-fenil-

hidroxipropil dimetilamoniopropanosulfonato 1% (C7BzO), fornecido pelo kit. Após 

centrifugação, o procedimento foi repetido e no final o eluato foi coletado e 

armazenado em geladeira a 4°C.  

 

4.5.3. Quantificação das proteínas totais (PT) no plasma e suas frações após 

imunodepleção 

 

A concentração de proteínas totais (PT) no plasma e em todas as frações 

obtidas, incluindo o plasma fresco (PF), PDl, PDp e FEC foram quantificadas em 

microplacas pelo método colorimétrico de Bradford (BRADFORD, 1976). Foram 

preparadas diluições em água ultrapura Milli-Q® (Merck Millipore) de 1:1000 para PF 
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e PDl; 1:100 para PDp e 1:200 para a quantificação das amostras da FEC. Para a 

obtenção da curva padrão foi utilizada albumina bovina sérica (BSA). Após a adição 

de Bradford (Bio-Rad, CA, EUA), as amostras foram incubadas no escuro à 

temperatura ambiente por 15 min e em seguida foi determinada a absorbância dos 

ensaios em um leitor de placas por espectrofotometria (Varian Cary Microplate 

Reader, Agilent, CA, EUA) em comprimento de onda de 595nm. Todas as 

quantificações foram realizadas em triplicatas.  

 

4.5.4. Eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) das frações de plasma 

após imunodepleção  

 

As amostras de PDp e FEC foram submetidas a eletroforese em gel de 

poliacrilamida 12,5% contendo dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE). Foram aplicadas 

cerca de 10µg de proteínas de cada uma das amostras e em seguida os géis foram 

submetidos a corrida eletroforética nas seguintes condições: 300v, 10w e 13mA/gel 

até a entrada do marcador azul de bromofenol no gel de separação, e após, 

aumentada para 18mA/gel até o término da corrida. 

Após a corrida eletroforética, os géis foram incubados em solução de fixação 

contendo metanol 50% (v/v) e ácido acético 10% (v/v) por 1 h e corados com solução 

de Coomassie Brilliant Blue G-250 sob agitação por aproximadamente 48 h. Após, as 

imagens foram digitalizadas utilizando o ImageScanner III (GE Healthcare).  

 

4.5.5. Concentração das proteínas  

 

As proteínas do PDp foram concentradas utilizando concentradores com 

membranas de 5KDa (Vivaspins, GE Healthcare). Primeiramente, os filtros foram 

lavados com água ultrapura Milli-Q® (Merck Millipore) e em seguida, 150µL de PDp 

foi adicionado e completado o volume para 500µL com bicarbonato de amônio 50 mM 

(NH4HCO3) (pH 8,5), para troca do tampão da amostra. Após, os concentradores 

foram centrifugados a 15.000 x g por 15 min à temperatura ambiente. Foram repetidos 

3 ciclos de centrifugação e ao final, as amostras foram coletadas e armazenadas em 

freezer a -20°C.  
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4.5.6 Digestão tripsínica das proteínas 

 

Para a obtenção dos peptídeos, foi adicionado 35µL de NH4HCO3 50 mM em 

50µL (1µg/µL) de amostra e aquecido em estufa a 80°C por 15 min. Após, as proteínas 

foram reduzidas com 2,5µL de dithiotreitol (DTT) 100mM e incubadas a 60°C em 

banho-maria por 30 min. Posteriormente, foi adicionado 2,5µL de iodoacetamida (IAA) 

300mM para a alquilação de grupamentos sulfidrilas e incubadas à temperatura 

ambiente no escuro por 30 min. Após incubação, foi adicionado 10µL de solução de 

tripsina (0,05µg/µL) (Promega, EUA) e as amostras foram incubadas a 37°C overnight. 

Após a digestão das proteínas, a reação foi interrompida com 10µL de ácido 

trifluoroacético 5 % (TFA) (v/v) e novamente incubada a 37°C por 90 min. 

Posteriormente, as amostras foram centrifugadas a 14.000 rpm a 6°C por 30 min e o 

sobrenadante foi transferido para vials (Waters Corporation, MA, EUA). Por fim, o pH 

foi aumentado com a adição de 5µL de hidróxido de amônio 1N (NH4OH).  

 

4.6. Análise dos peptídeos por LC-MS/MS 

 

A análise dos peptídeos foi realizada por cromatografia líquida de ultra 

eficiência (UHPLC), utilizando o sistema nanoACQUITY UPLC (Waters Corporation, 

MA, EUA) acoplada ao espectrômetro de massas em tandem SYNAPT® G2-Si HDMS 

(Waters Corporation, MA, EUA) usando fonte de ionização por eletrospray (ESI). O 

equipamento foi disponibilizado pelo Prof. Daniel Martins de Souza do Laboratório de 

Neuroproteômica do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas (IB-

Unicamp).  

Os peptídeos (1µg/µL) foram injetados e separados em uma coluna M-Class 

HSS T3 Column com dimensões 1,8 µm, 75 µm x 150 mm (Waters Corporation, MA, 

EUA). A eluição dos peptídeos da coluna foi realizada por gradiente, com solução de 

acetonitrila (ACN) + ácido fórmico 0,1% (v/v) e a concentração de ACN variando de 7 

– 40% (v/v) por 54 min com fluxo de 0,4 µL/min. A aquisição dos dados foi realizada 

no modo dependente de aquisição de dados (DDA). Todas as amostras foram 

analisadas em duplicata. 
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4.7. Banco de dados utilizado, identificação e classificação das proteínas de 

acordo com o banco de dados do Gene Ontology (GO)  

 

Para a identificação das proteínas, os espectros de MS/MS foram analisados 

utilizando o Mascot Distiller versão 2.4.0 (Matrix Sciences, London, UK), o qual foi 

configurado para acessar o banco de dados SwissProt (disponível em 

http://www.uniprot.org/). Foram utilizados como parâmetros para a identificação Homo 

sapiens para o organismo, digestão com a enzima tripsina, como modificação fixa a 

carbamidometilação de cisteínas e como modificação variável a oxidação de 

metionina. Além disso, foram selecionados apenas ions fragmentados com tolerância 

de massa de 0,80 Da e para os parents ions de 1,2 Da. Após a identificação, foram 

consideradas apenas as proteínas identificadas com pelo menos 3 peptídeos. As 

análises foram realizadas em colaboração com o Prof. Dr. José César Rosa do Centro 

de Química de Proteínas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP). 

As proteínas identificadas foram classificadas de acordo com sua classe, 

função molecular, processos biológicos e vias as quais estão envolvidas. A 

classificação foi realizada de acordo com o banco de dados do Gene Ontology (GO) 

(http://www.geneontology.org) utilizando a ferramenta PANTHER (disponível em 

http://www.pantherdb.org/).  

 

4.8. Aplicação de mineração de dados para ranqueamento das proteínas de 

acordo com sua importância para diferenciação dos grupos 

 

No intuito de estabelecer quais proteínas que mais se destacam na 

diferenciação entre os dois grupos de estudo, foi aplicado a ferramenta de mineração 

de dados, cujo objetivo é extrair informações de grandes bases de dados promovendo 

técnicas capazes de gerar análises classificatórias voltadas para a predição de valores 

e informações em um dado arbitrário a partir de dados previamente observados. As 

análises de mineração de dados foi realizada pelo Prof. Dr. Rommel Melgaço Barbosa 

do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás (IF-UFG). 

Para tal, foi considerado a contagem total de espectros e foram utilizados os 

algoritmos de classificação Support Vector Machines (SVM), Multilayer Perceptron 

(MLP) e Random Forest (RF). Já os algoritmos Chi-Squared, Random Forest 
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Importance e Relief, foram utilizados pois estes geram um ranking de importância 

relativa das variáveis, ou seja, das proteínas que mais se destacam na diferenciação 

dos dois grupos de estudo. Apenas foram consideradas nestas análises as proteínas 

identificadas em todas as amostras.  

A classificação das proteínas utilizando os algoritmos de mineração de dados 

foi realizada no software WEKA versão 3.6.11 (Waikato Environment for Knowledge 

Analysis, NZL).  

 

4.9. Análise quantitativa das proteínas por label-free 

 

Após a classificação das proteínas utilizando a mineração de dados, as 

proteínas foram quantificadas por label-free utilizando o Scaffold versão 4.6.1 

(Proteome Software, Inc., Portland, OR).  

Para tal, foram aplicados dois métodos de quantificação. O primeiro deles é 

baseado na contagem total de espectros e o segundo, no índice de abundância da 

proteína modificada exponencialmente (Exponentially Modified Protein Abundance, 

emPAI). Em relação ao emPAI, este foi calculado conforme a equação a seguir: 

 

𝑒𝑚𝑃𝐴𝐼 = 10 
𝑁 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜
𝑁 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣á𝑣𝑒𝑙 − 1 

 

onde o N observado corresponde ao número de peptídeos observados 

experimentalmente, enquanto o N observável corresponde ao número de peptídeos 

observáveis calculado para cada proteína.  

 

4.10. Análise estatística  

 

Foi utilizada análise estatística descritiva para as características gerais da 

população estudada relacionadas ao estilo de vida e características ocupacionais. 

Para tal, foi considerado como consumo de álcool indivíduos que bebem, pelo menos, 

cinco doses por semana e como fumantes, indivíduos que fumam e/ou fumaram pelo 

menos mais de 5 cigarros por semana durante os últimos 5 anos. 

Para a análise comparativa entre os grupos, foram consideradas as proteínas 

com fold-change ≥ 1,5. Apenas foram incluídas na análise comparativa proteínas 
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identificadas em todas as amostras de ambos os grupos, e ainda, proteínas que não 

apresentaram uma variação > 50% em cada um dos grupos. Posteriormente foi 

utilizado o teste t para comparar as médias observadas para cada um dos métodos 

de quantificação utilizados para as proteínas que apresentaram fold-change ≥ 1,5. 

Todas as análises estatísticas foram realizadas no programa SPSS® 22 

Statistics (IBM; Armonk, NY, EUA) e os resultados foram considerados 

estatisticamente significativos para um valor de p ≤ 0,05. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Características gerais dos trabalhadores da fábrica de baterias e indivíduos 

controles  

 

As características gerais dos indivíduos estudados estão descritas na Tabela 

1. A média da idade entre os indivíduos do Grupo I foi de 40,9 anos e variou de 21 a 

58 anos, enquanto as médias das idades dos indivíduos dos Grupos II e III foram 

respectivamente de 47,6 e 48,2 anos, variando de 41 a 62 anos.  

O tempo médio de trabalho na função e/ou na empresa, o que portanto, estima 

o tempo de exposição ao Pb, foi de aproximadamente 8,82 ± 10,2 anos (função) e 

8,39 ± 9,51 anos (empresa) para o Grupo I. Já para os indivíduos do Grupo II o tempo 

médio foi de 13 anos. Em geral o tempo de função e/ou trabalho na empresa variou 

de 2 meses a 28 anos.  

Dentre as funções ocupacionais relatadas pelos trabalhadores, foram citadas 

auxiliar de serviços gerais (12,5%), auxiliar de manutenção (6,25%), envelopador 

(12%), forneiro e funções relacionadas a fundição de Pb (37,5%), tais como ajudante 

geral de forno e zelador da área do forno, e por fim, moinho e emplaste (6,25%). Todos 

os indivíduos do Grupo II possuem funções relacionadas a fundição de Pb na 

empresa, e portanto trabalham próximo ou no forno da fábrica.  

Em relação ao estilo de vida, 18,7% dos indivíduos relataram ou foram 

considerados fumantes e 12,5% relataram fazer uso de bebida alcoólica, no Grupo I. 

Já nos Grupos II e III, nenhum dos indivíduos relatou ou foi classificado como fumante, 

e apenas um indivíduo relatou fazer uso de bebida alcoólica (Grupo III).  

No Grupo I a concentração média de Pb-S foi de 43,7 ± 10,3 µg/dL e variou de 

26,3 a 63,1 µg/dL. Já os indivíduos escolhidos para o Grupo II apresentaram 

concentração média de Pb-S acima do VR variando de 47,1 a 58,9 µg/dL (média de 

50,6 ± 4,62 µg/dL de Pb-S), enquanto as concentrações de Pb-S para o grupo controle 

(Grupo III) foi de 0, 0,386 ± 0,797, variando de 0,01 a 1,81 µg/dL. Como esperado, a 

maior média de Pb-S foi observada no grupo de trabalhadores que pertenciam à 

fundição de Pb na empresa.   



Resultados  32 

 

           

Tabela 1:Características gerais dos trabalhadores da fábrica de baterias e indivíduos controles  

 
Grupo I – Avaliação da 

Exposição 
Grupo II – Grupo Exposto Grupo III – Grupo CTRL 

 Na (%)b Xc ± DPd N (%) X ± DP N (%) X ± DP 

Indivíduos 20 100 - 5 100 - 5 50 - 

Idade (anos) 16 100 40,9 ± 12,4 5 - 47,6 ± 7,50 5 - 48,2 ± 8,02 

Etnia 7 43,7 - 3 60  5   

Branco 5 31,2 - 2 40 - 3 60 - 

Pardo 2 12,5 - 1 20  0 0 - 

Negro 0 0 - 0 0  2 40 - 

Escolaridade 12 75 - 5 100 - 5 100  

1º grau 9 56,2 - 4 80 - 0 0 - 

2º grau 3 18,7 - 1 20 - 4 80 - 

3º grau 0 0 - 0 0 - 1 20 - 

Tempo na função (anos) 12 75 8,83 ± 10,2 5 100 12,3 ± 12,3 - - - 

Tempo na empresa (anos) 11 68,7 8,39 ± 9,51 5 100 13,7 ± 11,6 - - - 

Função ocupacional 12 75 - 5 100 - - - - 

Aux. Manutenção 1 6,25 - - - - - - - 

Aux. Serviços Gerais 2 12,5 - 0 0 - - - - 

Envelopador 2 12,5 - 0 0 - - - - 

Forneiro e relacionados 6 37,5 - 5 100 - - - - 

Moinho e emplaste 1 6,25 - 0 0 - - - - 

Fumante (sim)e 12 (3) 75 (18,7) - 0 0 - 0 0 - 

Consumo de álcool (sim)f 9 (2) 
56,2 

(12,5) 
- 0 0 - 1 20 - 

Pb-S (µg/dL)g 15 100 43,7 ± 10,3 5 100 50,6 ± 4,62 5 100 0,386 ± 0,797 

          
aNúmero de indivíduos; bPorcentagem; cMédia aritmética; dDesvio padrão; eMais de 5 cigarros por semana nos últimos 5 anos; fMais de 5 doses por semana; gChumbo 
 no sangue (microgramas por decilitro).  



Resultados  33 

 

           

5.2. Concentração de PT no plasma e suas frações após imunodepleção 

 

As concentrações de PT no plasma e suas frações são descritas na Tabela 2, 

e são apresentadas como média ± desvio padrão e foram reportadas em g/dL. 

A média das concentrações de PT no PF dos indivíduos estudados foi de 8,37 

g/dL, variando de 6,61 a 11,5 g/dL. Após a remoção dos lipídios, a concentração média 

das PT no PDl foi de 7,4 g/dL, ou seja, o processo de delipidação resultou na remoção 

de aproximadamente 11% das proteínas, as quais poderiam estar associadas a 

lipídios como lipoproteínas. A concentração de proteínas nesta fração variou de 6,02 

a 8,48 g/dL.  

Em relação as soluções obtidas no processo de imunodepleção, no PDp foi 

observado concentração média de proteínas de 3,57 g/dL, variando de 2,51 a 4,63 

g/dL. Já a média da concentração da solução de proteínas que se ligou à coluna (FEC) 

foi de 9,23 g/dL, variando de 6,11 a 12,1 g/dL.  

Não houve diferenças estatísticas em relação às concentrações de PT quando 

comparado o grupo de trabalhadores da fábrica de baterias com o indivíduos 

controles, em nenhuma das amostras de plasma.  
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Tabela 2: Concentração de proteínas totais (PT) no plasma fresco (PF), plasma 

delipidado (PDl) e frações obtidas após imunodepleção: plasma depletado (PDp) e 

fração eluída da coluna (FEC): 

aGramas por decilitro; bMédia aritimética; cDesvio padrão;  

  

  
Plasma 

Fresco (PF) 

(g/dLa) 

Plasma 

Delipidado 

(PDl) (g/dL) 

Plasma 

Depletado 

(PDp) (g/dL) 

Fração 

eluída da 

coluna 

(FEC) (g/dL) 

Grupo II (Grupo 

exposto) 

P-01 9,79 ± 0,703 7,89 ± 0,799 3,10 ± 0,447 9,37 ± 0, 729 

P-02 9,59 ± 1,54 6,68 ± 0,220 2,92 ± 0,288 6,48 ± 0,770 

P-03 8,69 ± 1,40 6,02 ± 0,215 2,97 ± 0,602 6,11 ± 0,426 

P-04 6,61 ± 1,07 6,48 ± 1,18 2,51 ± 0,586 9,01 ± 0,301 

P-05 9,74 ± 1,48 6,26 ± 1,43 3,73 ± 0,518 7,73 ± 0,0172 

Xa ± DPb  8,88 ± 1,35 6,66 ± 0,727 3,05 ± 0,441 7,74 ± 1,46 

Grupo III (Grupo 

CTRL) 

P-06 10,3 ± 1,54 7,85 ± 0,566 3,82 ± 0,170 12,0 ± 0,602 

P-07 11,5 ± 1,63 7,79 ± 0,532 4,63 ± 0,648 12,1 ± 1,59 

P-08 10,0 ± 1,97 8,23 ± 1,75 3,89 ± 0,356 10,5 ± 1,39 

P-09 10,0 ± 1,92 8,48 ± 0,246 3,70 ± 0,544 10,4 ± 0,554 

P-10 7,57 ± 0,755 8,30 ± 0,876 4,40 ± 0,284 8,58 ± 0,117 

X ± DP  9,87 ± 1,43 8,13 ± 0,298 4,09 ± 0,403 10,7 ± 1,44 

X  ± DP  8,31 ± 1,41 7,40 ± 0,933 3,57 ± 0,679 9,23 ± 2,08 
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5.3. Avaliação da depleção de albumina e IgG por SDS-PAGE 

 

As imagens dos géis de poliacrilamida (SDS-PAGE) comparando as proteínas 

presentes nas frações PDp e FEC, obtidas após a imunodepleção de albumina e IgG 

no plasma são representados na Figura 4. As amostras foram numeradas de 01 a 10 

e correspondem aos trabalhadores da fábrica de baterias e indivíduos controles.  

Na Figura 3A contendo as amostras de PDp, pode ser observada a separação 

de diversas bandas no gel. Já na Figura 3B pode ser observada uma menor 

quantidade de bandas no gel, no entanto é observado um bandeamento mais intenso 

correspondente ao padrão de peso molecular de 66KDa, sugerindo a presença de 

albumina que ficou ligada na coluna.  
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Figura 3: Imagem dos géis de poliacrilamida 12,5% (m/v) (SDS-PAGE) obtidos a 

partir das amostras de A) plasma depletado (PDp) e B) fração eluída da coluna 

(FEC). Os géis, onde foram aplicados 10μg de proteínas, foram corados com 

Coomassie Brilliant Blue G-250 e possuem dimensões 9,0 cm x 9,5 cm x 1,0 mm.  
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5.4. Proteínas identificadas no plasma por LC-MS/MS 

  

As proteínas identificadas nas amostras de plasma dos trabalhadores da 

fábrica de baterias e indivíduos controles por LC-MS/MS são listadas na Tabela 3.  

No total, 100 proteínas foram identificadas no plasma dos indivíduos estudados, 

no entanto, 18 destas proteínas correspondiam a falsos-positivos (decoys) e por isso 

foram excluídas das análises.  Quando considerada a identificação com pelo menos 

3 peptídeos, 82 proteínas foram identificadas, sendo que destas, 76 foram 

encontradas em ambos os grupos, sendo observada a presença de proteínas 

identificadas exclusivamente em um ou outro grupo (Figura 4).  

As proteínas ADCY5, MUC19 e OBSCN foram identificadas exclusivamente no 

grupo exposto, enquanto que no grupo controle foram identificadas exclusivamente as 

cadeias (XI, XII e XXVII) da proteína colágeno α-1, respectivamente, COBA1, COCA1 

e CORA1. 

 Na Tabela 3 também pode ser observada a cobertura em porcentagem (%) 

para cada uma das proteínas identificadas no grupo exposto e CTRL, e também o 

coeficiente de variação (CV) calculado a partir da contagem total de espectros e 

também a partir da quantificação pelo emPAI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 4: Diagrama de Venn de todas proteínas identificadas no plasma dos 
trabalhadores da fábrica de baterias (Grupo Exposto) e indivíduos controles 
(Grupo CTRL). Em ambos os grupos foram identificadas proteínas exclusivas.   
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Tabela 3: Proteínas identificadas no plasma por LC-MS/MS dos trabalhadores da fábrica de baterias e indivíduos controles 

Nº Identificaçãoa 
(Swiss Prot) 

Nome da proteína PMb 

(KDa) 
Grupo Exposto Grupo CTRL 

 
 

 
 

Cobertura 
(%) 

CV Total 
spectrac 

CV 
emPAId 

Cobertura 
(%) 

CV Total 
spectra 

CV emPAI 

1 ADCY5_HUMAN Adenilato-ciclase – Tipo 5 139 4 - - - - - 

2 AFAM_HUMAN Afamina  69 22 29 37 23 18 38 

3 ALBU_HUMAN Albumina sérica 69 71 24 49 69 16 69 

4 PGRP2_HUMAN Amidase N-acetilmuramoyl-L-alanina 62 18 85 72 16 27 54 

5 SAMP_HUMAN Amilóide sérica – Componente P 25 17 73 71 17 44 76 

6 ANGT_HUMAN Angiotensinogênio 53 24 27 38 27 44 49 

7 ANT3_HUMAN Antitrombina III 53 19 12 30 31 10 44 

8 APOA1_HUMAN Apolipoproteína A-I 31 72 11 36 74 5 38 

9 APOA2_HUMAN Apolipoproteína A-II 11 72 8 31 72 12 49 

10 APOA4_HUMAN Apolipoproteína A-IV 45 48 28 45 39 19 57 

11 APOC3_HUMAN Apolipoproteína C-III 11 44 53 41 52 40 57 

12 APOD_HUMAN Apolipoproteína D 21 29 31 33 31 19 27 

13 APOE_HUMAN Apolipoproteína E 36 36 69 97 36 23 53 

14 APOB_HUMAN Apolipoproteína B-100 516 5 24 28 9 44 68 

15 APOL1_HUMAN Apolipoproteína L-I 44 11 63 59 13 26 39 

16 KLKB1_HUMAN Calicreína plasmática  71 2 - - 6 - - 

17 CERU_HUMAN Ceruloplasmina 122 42 17 32 45 7 35 

18 CLUS_HUMAN Clusterina 52 18 9 29 19 10 29 

19 COBA1_HUMAN Colágeno – Cadeia α-1 (XI)  181 - 160 140 4 - - 

20 COCA1_HUMAN Colágeno – Cadeia α-1 (XII) 333 - - - 3 - - 

21 CORA1_HUMAN Colágeno – Cadeia α-1 (XXVII) 187 - - - 4 220 220 

22 CO1A1_HUMAN Colágeno – Cadeia α-1(I) 139 1 - - 18 - - 

23 CO4A1_HUMAN Colágeno – Cadeia α-1(IV)  161 3 220 220 7 120 130 

24 COMA1_HUMAN Colágeno – Cadeia α-1(XXII)  161 0 - - 9 - - 

25 COBA2_HUMAN Colágeno – Cadeia α-2(XI)  172 5 - - 0 - - 
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Tabela 3: (continuação) 

Nº Identificaçãoa 
(Swiss Prot) 

Nome da proteína PMb 
(KDa) 

Grupo Exposto Grupo CTRL 

 
 

 
 

Cobertura 
(%) 

CV Total 
spectrac 

CV 
emPAId 

Cobertura 
(%) 

CV Total 
spectra 

CV emPAI 

26 CO9_HUMAN Complemento – Componente C9 63 10 69 63 10 64 100 

27 CFAB_HUMAN Complemento – Fator B 86 28 14 21 26 22 52 

28 CFAH_HUMAN Complemento – Fator H 139 6 140 140 6 140 160 

29 CO3_HUMAN Complemento C3 187 51 22 40 50 8 45 

30 CO4B_HUMAN Complemento C4b 193 38 37 54 30 51 90 

31 NACAM_HUMAN 
Complexo associado ao peptídeo nascente 

– Subunidade α – forma músculo 
específica 

205 3 - - 0 - - 

32 PEDF_HUMAN Fator de pigmento derivado do epitélio 46 13 35 66 13 68 58 

33 FIBA_HUMAN Fibrinogênio – Cadeia α 95 26 89 93 23 130 140 

34 FIBB_HUMAN Fibrinogênio – Cadeia β  56 44 80 94 32 120 140 

35 FIBG_HUMAN Fibrinogênio – Cadeia γ 52 50 80 93 34 140 150 

36 GELS_HUMAN Gelsolina 86 29 26 39 22 19 52 

37 HRG_HUMAN Glicoproteína rica em histidina 60 27 64 69 24 32 49 

38 HPT_HUMAN Haptoglobina 45 71 23 72 69 18 26 

39 HBA_HUMAN Hemoglobina – Subunidade α 15 72 16 43 71 7 34 

40 HBB_HUMAN Hemoglobina - Subunidade β  16 90 25 72 90 22 26 

41 HEMO_HUMAN Hemopexina 52 58 8 26 55 10 42 

42 HEP2_HUMAN Heparina – Cofator II 57 8 47 59 10 27 28 

43 IGHD_HUMAN Imunoglobulina D – Região C da cadeia δ  42 28 83 60 13 220 220 

44 IGKC_HUMAN Imunoglobulina – Região C da cadeia k  12 82 15 73 82 13 13 

45 LAC2_HUMAN Imunoglobulina – Região C da cadeia λ-II 11 86 19 65 65 4 46 

46 IGHM_HUMAN Imunoglobulina M – Região C da cadeia μ  49 38 28 43 35 6 33 

47 IGHA1_HUMAN 
Imunoglobulina A – Região C da cadeia α-

1 
38 67 22 35 67 9 38 
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Tabela 3: (continuação) 

Nº Identificaçãoa 
(Swiss Prot) 

Nome da proteína PMb 
(KDa) 

Grupo Exposto Grupo CTRL 

 
 

 
 

Cobertura 
(%) 

CV Total 
spectrac 

CV 
emPAId 

Cobertura 
(%) 

CV Total 
spectra 

CV emPAI 

48 IGHA2_HUMAN Imunoglobulina A– Região C da cadeia α-2 37 51 29 39 51 19 49 

49 IGHG1_HUMAN 
Imunoglobulina G – Região C da cadeia γ-

1 
36 29 59 76 25 50 71 

50 IC1_HUMAN Inibidor de protease plasmática C1 55 17 46 63 19 15 34 

51 ITIH1_HUMAN Inibidor inter-α tripsina – Cadeia pesada H1 101 21 6 29 23 12 46 

52 ITIH2_HUMAN Inibidor inter-α tripsina – Cadeia pesada H2 106 17 19 32 16 14 54 

53 ITIH4_HUMAN Inibidor inter-α tripsina – Cadeia pesada H4 103 32 36 64 37 10 25 

54 MUC19_HUMAN Mucina-19 805 2 110 120 - - - 

55 OBSCN_HUMAN Obscurina  868 0,5 89 91 - - - 

56 PON1_HUMAN Paraoxanase/Arilesterase  40 37 29 27 41 42 58 

57 PLMN_HUMAN Plasminogênio 91 17 24 22 10 18 44 

58 
SHAN1_HUMAN 

Proteína 1 com multiplas repetições de 
domínios de ankirina e SH3 225 0 - - 3 - - 

59 OTU7A_HUMAN Proteína 7A contendo o domínio OTU 101 6 220 - 0 - - 

60 AMBP_HUMAN Proteína AMBP 39 36 32 48 30 23 40 

61 VTDB_HUMAN Proteína de ligação à vitamina D 53 57 11 27 60 7 21 

62 
PHLP1_HUMAN 

Proteína fosfatase 1 contendo repetições 
ricas em leucina – Domínio PH 

185 2 - - 3 - - 

63 RET4_HUMAN Proteína IV de ligação ao retinol 23 46 26 49 46 21 41 

64 HPTR_HUMAN Proteína relacionada a haptoglobina 39 48 92 100 34 59 59 

65 THRB_HUMAN Protrombina 70 22 30 34 21 46 93 

66 CDK13_HUMAN Quinase 13 dependente de ciclina  165 2 - - 4 - - 

67 KNG1_HUMAN Quininogênio - 1 72 18 5 19 20 18 35 

68 TRFE_HUMAN Serotransferrina 77 79 8 33 74 6 41 
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Tabela 3: (continuação) 

Nº Identificaçãoa 
(Swiss Prot) 

Nome da proteína PMb 

(KDa) 
Grupo Exposto Grupo CTRL 

 
 

 
 

Cobertura 
(%) 

CV Total 
spectrac 

CV emPAId 
Cobertura 

(%) 
CV Total 
spectra 

CV emPAI 

69 TTHY_HUMAN Transtirretina 16 69 11 30 69 12 26 

70 TITIN_HUMAN Titina 3816 1 71 61 1 120 90 

71 VTNC_HUMAN Vitronectina 54 18 19 43 15 12 45 

72 A1AT_HUMAN α-1 Antitripsina  47 54 20 48 58 6 44 
 73 A1BG_HUMAN α-1B Glicoproteína  54 47 4 19 48 9 35 

74 A2GL_HUMAN α-2 Glicoproteína rica em leucina 38 8 94 100 14 51 58 

75 A2MG_HUMAN α2-macroglobulina 163 58 30 72 52 9 32 

76 AACT_HUMAN α-I Anti-quimiotripsina  48 37 17 32 39 10 50 

77 A1AG1_HUMAN α-I Glicoproteína ácida I 24 31 14 24 31 3 40 

78 A1AG2_HUMAN α-I-Glicoproteína ácida II 24 22 27 36 22 13 46 

79 A2AP_HUMAN α-II Antiplasmina  55 20 30 44 32 9 36 

80 FETUA_HUMAN α-II Glicoproteína  39 47 10 40 47 12 32 

81 ZA2G_HUMAN α-II Glicoproteína (ZINCO) 34 41 23 51 35 11 32 

82 APOH_HUMAN β-II Glicoproteína 1 38 55 29 49 48 19 63 

          aIdentificação de acordo com o banco de dados Swiss-Prot; bPeso molecular da proteína; cCoeficiente de variação baseado na contagem total de spectros; dCoeficiente de 
variação baseado no valor do índice de abundância da proteína modificado exponencialmente (emPAI). 
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5.4.1. Características das proteínas identificadas no plasma quanto à classe, 

função molecular, processos biológicos e vias as quais estão envolvidas 

 

As 82 proteínas identificadas no plasma foram classificadas de acordo com sua 

classe, função molecular, processos biológicos e vias as quais estão envolvidas e são 

demonstradas na Figura 5.  

A maioria das proteínas identificadas correspondem a moduladores 

enzimáticos (22,3%), neste caso inibidores de proteases, proteínas com função de 

transporte (13,8%) e proteínas sinalizadoras (12,8%). Em relação às funções 

moleculares, a maioria das proteínas está relacionada à atividade catalítica (43,1%) 

seguido de proteínas ligantes (40,3%). Já em relação aos processos biológicos, a 

maioria das proteínas identificadas está envolvidas em processos celulares (29,2%) e 

metabólicos (13,1%). Por fim, a coagulação sanguínea (35,3%) e a via de sinalização 

das integrinas (17,6%) correspondem as principais vias nas quais proteínas identificas 

estão envolvidas.    
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Figura 5: Classificação das proteínas identificadas no plasma dos trabalhadores 
da fábrica de baterias e indivíduos controles quanto a A) classe de proteínas, B) 
função molecular C) processos biológicos e D) vias de acordo com o banco de 
dados do Gene Ontology (GO). A classificação foi realizada pela ferramenta 
PANTHER Classification System. No total, 82 proteínas identificadas foram 
classificadas.   
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5.5. Análise comparativa entre o proteoma plasmático dos trabalhadores 

expostos ao Pb e indivíduos controles  

 

5.5.1. Proteínas consideradas importantes para a diferenciação do grupo de 

trabalhadores da fábrica de baterias e indivíduos controles 

 

As proteínas classificadas por ordem de importância utilizando algoritmos de 

mineração de dados são demonstradas na Figura 6.  

Considerando o algoritmo Chi-Squared, as proteínas ITIH4, APOB A2AP e 

AFAM foram classificadas como as mais importantes com 100% de acurácia. Já 

considerando o algoritmo Randon Forest Importance a ordem de classificação foi 

A2AP, APOB, ITIH4 e CERU. Por fim, considerando a classificação pelo Relief, as 

proteínas A2AP, CERU, PLMN e APOB foram consideradas nesta ordem, as mais 

importantes para a diferenciação do grupo dos trabalhadores da fábrica de baterias e 

indivíduos controles. 
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Figura 6: Ranqueamento das proteínas identificadas no plasma por ordem de 

importância através da mineração de dados utilizando os algoritmos para a 

diferenciação dos grupos do estudo: A) Chi-Squared, B) Randon Forest 

Importance e C) Relief. Para a classificação, foi utilizando a contagem total de 

espectros para cada proteína identificada em todas as amostras de ambos os grupos. 

No total, 47 proteínas foram classificadas.  
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5.5.2. Proteínas com diferenças de abundância entre os trabalhadores da fábrica 

de baterias e indivíduos controles 

 

As proteínas com diferenças de abundância quando comparado trabalhadores 

expostos ao Pb e indivíduos controles, segundo os parâmetros estabelecidos neste 

estudo podem ser observadas na Tabela 4.  

No total, 4 proteínas apresentaram variação igual ou maior que 50% (fold 

change ≥ 1,5) sendo elas: APOB-100 e GELS, considerando a quantificação pela 

contagem total de espectros, e PLMN e A2AP, considerando a quantificação pelo 

emPAI.  Dentre estas, as proteínas com diferença de expressão através do teste 

estatístico foi a GELS (p=0,036) e o PLMN, o qual foi considerado com diferença de 

abundância em ambos os métodos de quantificação (p≤0,01). GELS e PLMN 

apresentaram maior abundância no grupo de trabalhadores, enquanto as proteínas 

APO-B e A2AP2 apresentaram menor abundância na exposição ao Pb.   

Na Figura 7 pode ser observada a comparação entre as médias do valor da 

contagem total de espectros e a partir da quantificação pelo emPAI das proteínas com 

diferenças de abundância na exposição ao Pb, confirmadas através de teste 

estatístico. 
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 Tabela 4: Proteínas com diferenças de abundância entre os trabalhadores da fábrica de baterias e indivíduos controles 

aIdentificação de acordo com o banco de dados Swiss-Prot; bIndice de abundância da proteína modificada exponencialmente.

Nº 
Identificação 
(Swiss Prot) 

Nome da proteína 
Fold Change 

(exposto / CTRL) 
Regulação na 

exposição ao Pb 
Teste t (p-value) 

   
Contagem total 

de espectros  
emPAIb   

1 APOB_HUMAN Apolipoproteína B-100 0,666 - ↓ 0,149 

2 GELS_HUMAN Gelsolina 1,54 - ↑ 0,0360 

3 PLMN_HUMAN Plasminogênio 2,18 2,21 ↑ <0,01 

4 A2AP_HUMAN α-II Antiplasmina - 0,654 ↓ 0,135 
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Figura 7: Média da contagem total de espectros para as proteínas A) Gelsolina 

(GELS) e B) Plasminogênio (PLMN) e média do emPAI para C) PLMN comparando 

os trabalhadores da fábrica de baterias (Grupo Exposto) e indivíduos controles 

(Grupo CTRL).   
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5.5.3. Características das proteínas importantes na exposição ao Pb quanto à 

classe proteica, função molecular, processos biológicos e vias as quais estão 

envolvidas 

  

Na Tabela 5 pode ser observada a classificação GO das proteínas com 

diferenças de abundância na exposição ao Pb.  

Dentre as classes de proteínas, foi observado uma proteína com função 

estrutural e uma protease. Em relação as funções moleculares, estas proteínas 

exercem papel como ligante de actina para constituir o citoesqueleto e atividade 

catalítica. Os processos biológicos nos quais estas proteínas estão envolvidas incluem 

a organização do espaço intracelular e demais processos celulares, além de 

processos metabólicos de proteínas. Por fim, a vias observadas para este grupo de 

proteínas foram a via de sinalização de FAS e a cascata de ativação de PLMN na 

coagulação sanguínea.  
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Tabela 5: Características das proteínas consideradas importantes na exposição ao Pb quanto à classe proteica, função molecular, 

processos biológicos e vias as quais estão envolvidas de acordo com o banco de dados do Gene Ontology (GO) 

Nº 
Identificação 
(Swiss Prot) 

Nome da 
proteína 

Classe Proteica 
Função 

Molecular 
Processos Biológicos Vias 

1 AFAM_HUMAN Afamina 
- Proteína de transferência 

/ carreadora 
- - - 

2 CERU-HUMAN Ceruloplasmina 

- Molécula de adesão 
celular 

- Modulador enzimático 
- Proteína da matriz 

extracelular 
- Hidrolase > Protease > 

Metaloprotease e 
Serinoprotease 

- Oxiredutase > Oxidase 
- Receptor 

- Molécula de sinalização 
> Molécula de sinalização 

ligada a membrana 
- Proteína de transferência 

/ carreadora > 
Apolipoproteína 
- Transportadora 

- Ligação > 
Ligação a 

proteínas > 
Ligação a 
receptores 
- Atividade 
catalítica > 

Atividade de 
regulador 

enzimático, 
oxidoredutase e 

hidrolase > 
Peptidase > 

Metalopeptidase e 
peptidase do tipo 

serina 
- Atividade de 

receptor 
- Atividade de 

transportador > 
Transporte de 

lipídios e 
transporte 

transmembrana 

- Processos celulares > Comunicação 
celular > Sinalização célula-célula > 

Transmissão sináptica 
- Processos do desenvolvimento > 
Desenvolvimento do ectoderma, 

mesoderma e sistemas > angiogênese e 
desenvolvimento do coração, sistema 

nervoso e esquelético 
- Localização > Transporte > Vitaminas e 

Transporte intrecelular de proteínas, 
transporte mediado por vesículas > 

endocitose 
- Processos metabólicos > Processos 

metabólicos primários > Processos 
metabólicos de proteínas > Proteólise 

- Processos de organismos multicelulares 
> Processos únicos de organismos 
multicelulares > Percepção visual e 
Processos do sistema neurológico > 

Percepção sensorial 
- Resposta a estímulos > Resposta a 

estímulos externos > Coagulação 
sanguínea 

- 

       
 
- Cascata de ativação 
de plasminogênio > 
Produto de 
degradação de fibrina  
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Tabela 5: (continuação) 

Nº 
Identificação 
(Swiss Prot) 

Nome da 
proteína 

Classe Proteica Função Molecular Processos Biológicos Vias 

3 GELS_HUMAN Gelsolina 

 - Proteína do 
citoesqueleto > Proteína 
do citoesqueleto da 
família das actinas > 
Proteína de ligação a 
actina não motora   

- Ligação > Proteína de 
Ligação > Proteína de 
ligação ao citoesqueleto 
> Ligação a actina  
 
- Molécula com 
atividade estrutural > 
Constituinte estrutural 
do citoesqueleto 

-Componente da organização celular 
ou biogênese > Componente de 
organização celular  
 
- Processos celulares  

- Via de 
sinalização FAS 
 

4 A2AP2_HUMAN α-II Antiplasmina - - - - 

5 PLMN_HUMAN Plasminogênio 
- Hidrolase > Protease > 
Serinoprotease 

- Atividade catalítica > 
Atividade de hidrolase > 
Atividade de peptidase 
>Atividade de peptidase 
do tipo serina 

- Processos metabólicos > Processos 
metabólicos primários > Processos 
metabólicos de proteínas > Proteólise 

- Coagulação 
sanguínea > 
Plasmina e 
plasminogênio > 
- Cascata de 
ativação de 
plasmingênio > 
Plasmina a 
plasminogênio 

       
*Os campos identificados com (-) possuem classificação desconhecida de acordo com o banco de dados utilizado. 
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6. DISCUSSÃO  

 

A exposição ocupacional ao Pb têm se tornado um problema crescente 

principalmente em países em desenvolvimento cuja a inexistência de dados 

sistematizados sobre a prevalência da intoxicação ocupacional pelo metal no 

ambiente de trabalho e os seus efeitos, inviabilizam em partes, tomadas de medidas 

a fim de preservar a saúde do trabalhador. No caso da produção de baterias 

automotivas chumbo-ácidas, os efeitos da exposição ao metal podem ser divididos 

em dois aspectos: ocupacional, devido à contaminação do ambiente interior da fábrica 

e consequentemente a exposição dos trabalhadores, e ambiental, devido à emissão 

de efluentes para as regiões externas à fábrica. Apesar de poucos, a maioria dos 

estudos realizados no país avaliaram a exposição ocupacional ao Pb, principalmente 

com trabalhadores de fábricas de baterias automotivas. Na maioria desses estudos, 

foi observado concentrações do metal acima dos VRs estabelecidos por legislações 

do país.  

No presente estudo, inicialmente o objetivo foi avaliar a exposição de 

trabalhadores envolvidos nesse setor e por isso, foram determinadas as 

concentrações de Pb-S, as quais variaram de 26,3 a 63,1 µg/dL, com média de 43,7 

µg/dL (Grupo I) (Tabela 1), sendo que 60% dos trabalhadores avaliados apresentavam 

concentrações de Pb-S acima do VR estabelecido no Brasil (40 µg/dL). Apesar de o 

número de indivíduos avaliados neste estudo não corresponder a uma parcela 

representativa da população de trabalhadores expostos ao Pb no país ou mesmo na 

região, estes valores observados indicam que as medidas de segurança na fábrica de 

baterias aqui estudada, necessitam de uma reavaliação e/ou inspeção a fim de evitar 

a contaminação do ambiente de trabalho e consequentemente a exposição do 

trabalhador. Além disso, se faz também necessário também que os trabalhadores 

recebam correta orientação sobre o uso de EPI’s e demais medidas para se evitar a 

contaminação pelo metal no ambiente de trabalho, uma vez que conhecidos os efeitos 

tóxicos de tal exposição.  

Segundo Mendes (1980), as concentrações permitidas e/ou consideradas de 

risco para monitoramento ambiental e biológico de agentes tóxicos são baseadas em 

estudos experimentais em humanos e animais e variam de país para país, e por isso, 

refletem não só a prática oficial de saúde ocupacional, mas também as condições de 

viabilidade técnica e econômica para alcançar o controle desses agentes abaixo dos 
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limites estabelecidos. Nesse contexto, países que não desenvolveram seus próprios 

valores limites como é o caso do Brasil, geralmente adotam critérios definidos por 

outros países.  

De acordo com uma revisão publicada por Cordeiro & Lima-Filho (1995), os 

problemas relacionados a transposição de LTs, VRs e IBMPs especialmente no caso 

da exposição ao Pb, incluem características étnicas, socioeconômicas e ainda, as 

condições de trabalho, as quais podem variar de país para país. Assim, mesmo sob 

concentrações consideradas seguras por outros países, o Pb absorvido durante a 

jornada de trabalho pode ser elevado em consequência de certas condições, tais 

como a composição da dieta dos trabalhadores e jornadas de trabalho extenuantes. 

Somado a isso, os valores adotados pelo Brasil para monitoramento ambiental e 

biológico da exposição ao Pb, além de elevados quando comparados com outros 

países que frequentemente atualizam suas legislações, não sofreram nenhuma 

modificação desde quando incorporados na legislação brasileira.  No caso do Pb-S 

por exemplo, o índice de exposição biológica (Biological Exposure Index, BEI) aceito 

nos Estados Unidos o qual corresponde ao IBMP, é de 40 µg/dL, enquanto o valor 

atualmente utilizado no Brasil e estabelecido pela Conferência Norte-Americana de 

Higienistas Industriais Governamentais (ACGHI, EUA) no ano de 1975 para este 

biomarcador é de 60 µg/dL.  

Apesar de o Pb-S corresponder ao principal biomarcador na avaliação da 

exposição ao Pb, alguns autores relatam algumas limitações em relação a este 

biomarcador. A primeira delas é que as concentrações de Pb-S não refletem as 

concentrações presentes nos tecidos que podem portanto causar efeitos tóxicos; e a 

segunda, é que ainda não existe uma relação dose-resposta muito bem estabelecida 

entre Pb-S e efeitos tóxicos, uma vez que em elevadas concentrações ocorrem 

saturação dos eritrócitos e consequentemente aumento da biodisponibilidade do metal 

(BERGDAHL et al. 1998). Nesse contexto, estudos que busquem avaliar os efeitos de 

tal exposição correlacionando-os com as concentrações observadas são de grande 

importância não só para auxiliar no controle de medidas para a prevenção da 

intoxicação por Pb, mas também reunir informações no intuito de demonstrar os 

efeitos tóxicos observados mesmo em concentrações consideradas seguras, de 

acordo com as legislações do país.    

Em relação as características gerais dos indivíduos do estudo, foram utilizados 

os parâmetros “tempo na função” e “tempo na empresa” para a estimativa do tempo 
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de exposição ao Pb, uma vez que os trabalhadores podem executar a mesma função 

mudando de uma empresa para outra, ou ir mudando de função no decorrer de anos 

de trabalho na empresa. Dentre as funções citadas pelos trabalhadores, aquelas 

relacionadas a fundição de Pb e que são realizadas próximo ou no ambiente onde 

está localizado o forno da fábrica parecem oferecer maiores riscos ao trabalhador, 

uma vez que uma das maiores concentrações de Pb-S foram observadas em 

trabalhadores deste setor.    

A determinação de PT na prática clínica é geralmente realizada no intuito de se 

avaliar o estado nutricional, hepático e renal além de erros do metabolismo os quais 

são evidenciados na presença de hipo ou hiperproteinemias, e os valores 

considerados de referência se encontram no intervalo entre 6,0 – 8,0 g/dL de soro 

(HERMES PARDINI, 2002). No presente trabalho, as concentrações de PT utilizando 

o método de Bradford e realizado em plasma, variaram de 6,61 – 10 g/dL com média 

de 8,31 g/dL. Apesar de ambos os métodos se basearem em sistemas colorimétricos 

nos quais a intensidade da cor é proporcional a concentração de proteínas na amostra, 

a concentração de PT neste caso não pode ser comparada com valores de referência 

da prática clínica devido a diferenças em relação ao método e o tipo de amostra 

utilizados. Nesse sentido, a determinação de PT no plasma e suas frações (Tabela 2) 

nos permite apenas avaliar alterações na concentração de proteínas ao longo das 

etapas durante o preparo de amostras de plasma para análise dos peptídeos por LC-

MS/MS.  

O preparo de amostras na análise proteômica é uma etapa imprescindível, e 

por isso, diversas estratégias vem sendo propostas para a análise de peptídeos em 

misturas complexas tais como soro e plasma, no intuito de eliminar possíveis 

interferentes no momento da análise. Dentre estas estratégias, a principal parece ser 

a remoção de proteínas abundantes, as quais muitas das vezes, podem prejudicar a 

identificação de proteínas presentes em menores quantidades, que poderiam 

portanto, ser de grande interesse para a descoberta de novos biomarcadores (LINKE 

et al. 2007) 

 Dentre as principais estratégias encontradas na literatura para a remoção de 

proteínas mais abundantes em soro e plasma, se destacam a i) ultrafiltração por 

centrifugação, ii) extração em fase sólida utilizando colunas e também, a iii) extração 

utilizando solventes orgânicos.  No caso da ultrafiltração, apesar de consistir em um 

procedimento rápido, de fácil operação e baixo custo, há a possibilidade de potencial 
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perda dos componentes ligados a proteínas de elevado peso molecular. Já o método 

de extração em fase sólida utilizando colunas, apesar de oferecer elevada seletividade 

e reprodutibilidade bem como sensibilidade, se trata de uma metodologia a qual 

necessita de elevado investimento. Por fim, a extração com solvente orgânico, embora 

seja um método rápido e de fácil operação, apresenta algumas limitações como a 

possibilidade de diluição da amostra, o que pode inviabilizar a utilização da técnica 

principalmente nos casos em que a quantidade de amostra é um fator limitante 

(LUQUE-GARCIA & NEUBERT, 2007).  

No presente estudo, foi feita a escolha pela cromatografia de imunoafinidade, 

também chamada de imunodepleção, a qual consiste na utilização de anticorpos 

imobilizados em colunas cromatográficas capazes de remover proteínas específicas 

de uma amostra e consiste em um dos métodos mais empregados para a remoção de 

proteínas altamente abundantes em soro e/ou plasma sanguíneo. A coluna utilizada 

possui capacidade para o carregamento de até 50µL de plasma e permite a remoção 

de cerca de 95% de albumina sérica e 85% de imunoglobulina G (IgG) presente no 

plasma, sendo compatível tanto com eletroforese bidimensional (2-DE) quanto com 

cromatografia líquida.  

As proteínas removidas a partir dos anticorpos presentes nas colunas aqui 

utilizadas – albumina e IgG – desempenham diversas funções no organismo. No caso 

da albumina, esta consiste na proteína plasmática mais abundante e constitui 

aproximadamente cerca de 50% do total de proteínas no plasma, onde possui uma 

meia-vida de 15 – 20 dias. A albumina é um polipeptídeo simples, com peso molecular 

de aproximadamente 69 KDa e possui diversas funções no organismo, como 

transporte de substâncias de baixo peso molecular, tais como drogas, hormônios 

lipossolúveis, ácidos graxos livres, bilirrubina não-conjugada e íons, além de 

apresentar papel fundamental na manutenção da pressão osmótica e controle do 

equilíbrio ácido-básico do sangue (DOWEIKO et al. 1991).  

Já a IgG é dentre as gamaglobulinas, a proteína mais abundante, responsável 

por cerca de 10 – 20% do total de proteínas no soro, sendo constituída por duas 

cadeias leves idênticas de aproximadamente 25 kDa (cadeias k e λ) e duas cadeias 

pesadas idênticas de aproximadamente 50 kDa (cadeias γ), cada uma. As IgGs 

possuem quatro subclasses, as quais são nomeadas em ordem de abundância 

relativa no soro humano, sendo IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4, correspondendo 

respectivamente a 61%, 32%, 3% e 4% do total de IgG, apresentando ainda, 
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diferenças estruturais na cadeia pesada, tais como número de pontes dissulfeto e 

sequências de aminoácidos diferentes. Dentre as funções exercidas, este grupo de 

proteínas está envolvido principalmente em processos do sistema imunológico 

(VIDARSSON et al. 2014). 

Nesse sentido, apesar das funções exercidas por estas proteínas que poderiam 

ser de interesse para o estudo dos efeitos do Pb no organismo, elas foram removidas 

e as frações obtidas foram carregadas em um gel SDS-PAGE para visualização das 

bandas com pesos moleculares referentes aos das proteínas depletadas (Figura 3B). 

Um fator importante que deve ser levado em consideração na imunodepleção do 

plasma, é que alguns estudos demonstram que algumas proteínas podem não ser 

encontradas em plasma e/ou soro depletado (MORITZ et al. 2004; MORITZ et al. 

2005; YOCUM et al. 2005). Apesar disso, a remoção de proteínas mais abundantes é 

de extrema importância visto que muitas outras proteínas menores e de menor 

abundância poderiam ser “mascaradas” pela presença de proteínas presentes em 

grandes quantidades na amostra. Outras estratégias comumente utilizadas no preparo 

de amostras para análise de peptídeos incluem as etapas de redução de pontes 

dissulfeto e alquilação dos grupamentos tióis presentes nos resíduos de cisteína das 

proteínas, os quais são importantes para a abertura da proteína e posterior processo 

de digestão com tripsina em sítios específicos (DITTRICH et al. 2014).  

O uso da cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas em 

tandem (LC-MS/MS) na análise proteômica tem possibilitado a análise de misturas 

complexas e representa um grande avanço no campo da tecnologia com diversas 

aplicações biológicas (PITT, 2009). Apesar do desenvolvimento de outros métodos de 

MS para avaliação do proteoma, tais como a ionização por dessorção a laser em 

superfície enriquecida (Surface Enhanced Laser Desorption Ionization, SELDI), e 

ionização e dessorção a laser assistida por matriz (Matrix Assisted Laser Desorption 

Ionization, MALDI) acoplada ao tempo de vôo (time-of-flight, TOF), a escolha pelo LC-

MS/MS constitui em uma das alternativas na qual é possível realizar a separação de 

misturas complexas em sequência, e por isso, tem sido amplamente utilizada em 

estudos proteômicos (KARPIEVITCH et al. 2010). 

No presente estudo, a análise dos peptídeos por LC-MS/MS resultou na 

identificação de cerca de 82 proteínas no plasma considerando como critério proteínas 

identificadas com pelo menos 3 peptídeos exclusivos (Tabela 3). Através da 

classificação pelo GO, é possível observar as funções das proteínas identificadas, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karpievitch%20YV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21593992
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bem como as vias em que estão envolvidas (Figura 5). Já a partir da classificação 

através da mineração de dados, foi possível realizar um ranqueamento das proteínas 

que mais se diferem entre os grupos, através da utilização de algoritmos 

classificatórios (Figura 6).  

De acordo com Tan e colaboradores (2005), a mineração de dados consiste 

em um processo de descoberta de informações úteis em grandes bases de dados, e 

por isso, dispõe de técnicas que utilizam a aprendizagem de máquina aliada a cálculos 

estatísticos e álgebra linear, além da otimização matemática para descoberta de 

informações em conjuntos de dados que podem passar despercebidos através de 

métodos de análise tradicionais. Nos últimos anos, a mineração de dados tem sido 

aplicada a análise proteômica, devido a grande quantidade de dados gerados com a 

espectrometria de massas, e tem se mostrado uma ferramenta importante oferecendo 

grande contribuição para a análise de dados (IZMIRLIAN, 2004; BARRIOS-LIERENA 

et al. 2006; YEN et al. 2006; TRIPET et al. 2007; MARCANTONIO et al. 2008).  

No presente trabalho, a utilização de diferentes algoritmos para o 

ranqueamento das proteínas que mais se diferem entre os grupos resultou na 

classificação de 4 proteínas com 100% de acurácia através do algoritmo de 

classificação SVM. Dentre as proteínas mais importantes, parece estar a proteína 

A2AP, a qual se apresentou dentre as que mais se diferenciam através de todos os 

algoritmos utilizados. Além disso, também foram consideradas importantes para tal 

diferenciação as proteínas APOB e PLMN, as quais serão discutidas mais adiante, 

devido a diferença de abundância observada através da análise comparativa entre os 

grupos estudados.  Outras proteínas classificadas entre as quatro primeiras foram a 

AFAM, além da ITIH4, a qual consiste em um inibidor de proteases.   

Em relação à AFAM, esta consiste em uma glicoproteína de aproximadamente 

87 KDa pertencente ao grupo de genes da família da albumina, apresentando portanto 

cerca de 55% de similaridade com a sequência de peptídeos da albumina. A AFAM é 

expressa inicialmente no fígado, mas é encontrada em concentrações relativamente 

abundantes em diversos fluidos biológicos, tais como fluido cérebro-espinhal, fluido 

folicular ovariano e seminal, além do plasma (LICHENSTEIN et al. 1994). No plasma, 

a principal função da AFAM está relacionada a ligação a vitamina E devido a presença 

de sítios de ligação específicos. Assim, a AFAM possui um papel no transporte 

plasmático de vitamina E através da BHE, onde acredita-se que ocorra principalmente 
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sob condições onde o transporte através da ApoE é insuficiente (VOEGELE et al. 

2002).  

Diversos estudos proteômicos comparativos têm identificado a AFAM como um 

potencial biomarcador para a ocorrência de síndrome do ovário policístico 

(KÖNINGER et al. 2014), endometriose (SEEBER et al. 2010) e câncer de ovário 

(MELMER et al. 2013). No entanto, até o presente momento, nenhum trabalho tem 

associado a proteína aos efeitos do Pb ou seus compostos, embora a toxicidade do 

Pb já tenha sido associada ao genótipo para a ApoE, demonstrando que o alelo ε4 

contribui para o aumento dos efeitos tóxicos do metal (STEWART et al. 2002).  

A CERU também classificada dentre as proteínas que mais diferenciam os 

grupos aqui estudados compreende uma ferroxidase sérica contendo mais de 95% de 

todo o cobre (Cu) encontrado no plasma, e sua função está relacionada ao efluxo de 

Fe intracelular, o qual ocorre na presença de Cu, sendo que baixas concentrações do 

metal caracterizam a diminuição da atividade da enzima (HELLMAN & GITLIN, 2002). 

Estudos relacionados a estrutura molecular da CERU, demonstraram que além de 

sítios de ligação para Cu, a proteína possui ainda sítios de ligação para os íons Ca2+ 

e Na+ (BENTO et al. 2007). 

A relação entre a atividade da CERU e a exposição ao Pb foi demonstrada em 

estudo realizado por Leelakunakorn e colaboradores (2005) onde os autores 

demonstraram uma diminuição da atividade da enzima conforme o aumento das 

concentrações de Pb-S em trabalhadores expostos ao Pb, sugerindo a inibição 

seguida da inativação da enzima na presença do metal. Mais recentemente, estudos 

conduzidos por Ghanwat e colaboradores (2016) corroboraram estes achados 

demonstrando uma correlação inversa entre a atividade da CERU e as concentrações 

de Pb-S em trabalhadores de fábricas de baterias, cuja média de Pb-S era de 59,9 

µg/dL. Dessa forma, apesar de não apresentarem diferenças de abundância entre os 

grupos aqui estudados, os achados do presente estudo através da classificação 

utilizando a mineração de dados, foram capazes de confirmar dados já observados 

em estudos anteriores, e assim, sugerem a necessidade de maiores investigações a 

respeito da possível relação entre a CERU assim como a AFAM na exposição ao Pb.     

Os estudos baseados em análise proteômica quantitativa, apresentam 

atualmente duas abordagens distintas: a utilização de proteínas marcadas com 

isótopos não radioativos, conhecida como SILAC (Stable Isotope Labeling) e a 

quantificação por Label-Free, a qual foi utilizada no presente estudo. A quantificação 
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por Label-Free consiste na quantificação relativa da abundância da proteína sem a 

utilização da marcação com isótopos e pode ser baseada em i) análise dos espectros, 

no qual é utilizado a área do pico dos espectros gerados pelos peptídeos identificados 

para estimativa da abundância, e ii) na contagem dos espectros, onde a abundância 

de um peptídeo para uma determinada amostra é baseada na contagem da 

fragmentação do espectros no MS/MS observados para cada peptídeo identificado e, 

assim como na análise da área dos picos, também estima a abundância relativa de 

uma determinada proteína (KARPIERVITCH et al. 2010). Segundo Liu e 

colaboradores (2004), esta quantificação é possível pois o aumento da abundância da 

proteína geralmente resulta no aumento do número de seus peptídeos gerados pela 

digestão, assim como o aumento do número de digestões tripsínicas resultam no 

aumento da cobertura da proteína, além do número de peptídeos únicos identificados, 

e consequentemente também, no aumento do contagem de espectros de MS/MS 

identificados para cada proteína. 

Nesse sentido, diversos métodos de quantificação baseados na contagem de 

espectros foram desenvolvidos, dentre eles o emPAI, o qual tem sido considerado 

relevante na identificação de diferenças significativas entre amostras quando 

comparado com métodos baseados na análise dos picos gerados pelos espectros 

(TRUDGIAN et al. 2011). A quantificação pelo método do emPAI proposta por 

Ishihama e colaboradores (2005), foi desenvolvida a partir da forma exponencial do 

índice de abundância da proteína (Protein Abundance Index, PAI) e se baseia 

portanto, na razão entre o número de peptídeos observados e o número de peptídeos 

observáveis. 

Para a análise comparativa em à relação abundância de proteínas plasmáticas 

nos indivíduos aqui estudados, foram utilizados tanto o método de quantificação pelo 

emPAI, quanto o método baseado na contagem total de espectros. Além disso, em 

relação aos critérios estabelecidos para o desenvolvimento deste estudo, foram 

incluídos apenas indivíduos do sexo masculino, com médias de idade próximas e que 

no momento da entrevista não declararam possuir nenhuma doença crônica ou fazer 

uso de medicamentos de uso constante. Não foram incluídos critérios como a etnia e 

uso de bebidas alcoólicas. Indivíduos considerados fumante de acordo com os 

critérios estabelecidos também foram excluídos.  

Em relação as proteínas identificadas exclusivamente em um ou outro grupo, 

foi observado que a porcentagem de cobertura na identificação dessas proteínas 
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variou de 0,5 – 4% e que estas proteínas não foram identificadas em todas as 

amostras de cada grupo, tal como as proteínas consideradas na análise comparativa. 

Por esta razão, mais estudos são necessários para afirmar a possível relação dessas 

proteínas na exposição ao Pb. Já, em relação as proteínas consideradas com 

diferença de abundância nos indivíduos ocupacionalmente expostos, em ambos os 

métodos de quantificação utilizados foi observado que o PLMN apresentou diferenças 

de abundância entre os grupos analisados, confirmado através de teste estatístico 

(p<0,01).   

O PLMN é uma glicoproteína sintetizada principalmente no fígado e pode ser 

encontrado no plasma e fluidos extracelulares com uma meia-vida de 

aproximadamente 2 dias, sendo ativado a plasmina através de um processo onde 

participam diversas proteases. Assim, tanto a plasmina quanto o seu zimogênio 

PLMN, desempenham um papel importante na fibrinólise, homeostase, na 

degradação de matriz extracelular, migração celular, remodelação de tecidos, 

cicatrização de feridas e na angiogênese, além da inflamação e migração de células 

tumorais (LAW et al. 2013).  

Em relação a sua estrutura, o PLMN corresponde a uma proteína de cadeia 

simples de aproximadamente 92 KDa e sua forma nativa, denominada de Glu-

plasminogênio, compreende uma molécula de 791 resíduos e 7 domínios, sendo um 

domínio PAp, um domínio de serinoprotease e cinco domínios homólogos kringle (K1 

– K5), cada um deles conectados por três pontes dissulfeto. O PLMN possui duas 

glicoformas, cada uma contendo 93 e 89 KDa (respectivamente, glicoformas I e II), 

podendo se apresentar ainda sob duas conformações distintas, denominadas de 

“aberta” e “fechada”. O Glu-plasminogênio geralmente circula em sua conformação 

fechada, adquirindo a conformação aberta ao se ligar em fibrina presente nas 

superfícies celulares.  Uma forma alternativa do zimogêneo, denominada de Lys-

plasminogênio, a qual é produzida durante a ativação de plasmina, também pode 

adquirir conformação fechada. Tanto o Glu quanto o Lys-plasminogênio adotam uma 

conformação flexível de grânulos em uma corda quanto expostos para ação dos seus 

ativadores (CASTELLINO & PLOPLIS, 2005). 

O sistema plasminogênio – plasmina, responsável pela fibrinólise é composto 

por diversos ativadores e inibidores de componentes do sistema, tais como o ativador 

de plasminogênio tecidual (tPA) e o ativador de plasminogênio uroquinase (uPA), 

inibidores de ativadores de plasminogênio tipo I e II (PAI-1 e PAI-2) e a proteína α2-
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macroglobulina. Além disso, uma vez que uma das funções da plasmina é promover 

a fibrinólise, ou seja, a quebra de coágulos de fibrina, sua atividade é rigidamente 

restringida pela ação da A2AP circulante, através de complexos formados pela 

interação entre elas, inativando-a (LAW et al. 2008).  

No presente estudo, foi observado a diminuição da A2AP seguido do aumento 

de PLMN nos indivíduos expostos ao Pb. Até o presente momento, poucos estudos 

tentaram ou encontraram correlação entre a exposição ao Pb e o sistema 

plasminogênio – plasmina.  Dentre os poucos estudos, Smokovitis e colaboradores 

(1990) em um trabalho realizado com ratas prenhas, demonstraram a ocorrência de 

efeitos de compostos de Pb, como o acetato de Pb e Pb tetraetila, no tecido fetal em 

relação a alguns componentes do sistema plasminogênio – plasmina, tais como o 

ativador da atividade de plasminogênio (PAA), o inibidor do ativador de plasminogênio 

(PAI) e inibidores de plasmina (PI). Já um estudo recente publicado por Fagerberg e 

colaboradores (2017) com população ambientalmente co-exposta ao Cd e Pb, 

demonstrou uma associação entre as concentrações de Cd no sangue e um dos 

componentes do sistema plasminogênio – plasmina, considerado um biomarcador 

para doenças cardiovasculares relacionadas a inflamação e aterosclerose, 

denominado de receptor de ativador de plasminogênio do tipo uroquinase. No entanto, 

nesse estudo onde as concentrações de Pb-S variaram de 1,9 – 3,9 µg/dL, os autores 

não observaram correlação entre Pb-S e a atividade do receptor.   

Em relação a proteína GELS, a qual foi observada com maior abundância nos 

indivíduos expostos ao Pb quando comparado com os indivíduos do grupo controle, 

esta consiste em uma proteína de ligação a actina dependente de Ca2+, e possui um 

papel importante na regulação e motilidade celular. No plasma, a GELS participa de 

um sistema de eliminação de actina, incluindo a G-actina e F-actina (respectivamente, 

actina monomérica e actina filamentosa) as quais são liberadas no plasma e demais 

espaços extracelulares após a morte celular. Uma vez sob as condições de pH e 

temperatura do compartimento plasmático, ocorre a formação de F-actina alongados, 

os quais poderiam aumentar a viscosidade do sangue interferindo na circulação. 

Nesse sentido, a GELS atua rapidamente para bloquear tais efeitos, através da 

clivagem de F-actina, produzindo oligômeros, os quais pouco contribuem para efeitos 

na viscosidade sanguínea (BURTNICK et al. 2001).  

No que diz respeito a sua estrutura, a GELS consiste em uma proteína 

contendo seis domínios homólogos (G1 – G6), sendo dois sítios de ligação para G-
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actina em G1 e G4, ambos dependentes da presença de Ca2+, e um sítio para F-actina 

localizada em G2, além de múltiplos sítios conservados de ligação para o íon Ca2+. 

Nesse sentido, na ausência de Ca2+ a GELS se apresenta como uma proteína 

globular, enquanto que na presença do íon ocorrem alterações em sua estrutura no 

intuito de permitir a ligação da actina em sua superfície (CHOE et al. 2002; KHAITLINA 

et al. 2004; ROUSTAN et al. 2007).  

Como pode ser observado, a GELS desempenha um papel fundamental no 

citoesqueleto celular, bem como na remoção de filamentos de actina em espaços 

extracelulares. No entanto, os únicos estudos relacionando a presença de metais 

tóxicos e efeitos no citoesqueleto celular relacionados à proteína, foram estudos in 

vitro envolvendo o elemento Cd (APOSTOLOVA et al. 2006; LIU et al. 2013), sendo 

que nenhum estudo foi realizado demonstrando a relação da proteína com o Pb e/ou 

seus compostos. Apesar disso, como é conhecido a competição pelos sítios de ligação 

ao Ca2+ por parte do Pb e considerando a possibilidade de uma interação direta, 

acredita-se que na ausência de Ca2+, a possível relação entre Pb e GELS possa 

ocorrer devido a substituição dos seus sítios de ligação por Pb.  

Embora com algumas limitações, foi observado uma relação entre APOB e a 

exposição ao Pb, a qual foi observada em menor abundância no grupo de 

trabalhadores expostos ao metal. As lipoproteínas são proteínas que possuem tanto 

regiões hidrofóbicas quanto regiões hidrofílicas, e por isso podem interagir tanto com 

lipídios quanto com o meio aquoso (SEGREST et al. 1994). No caso da APOB, esta 

apolipoproteína se apresenta como uma proteína altamente insolúvel em soluções 

aquosas e consiste no principal componente presente em lipoproteínas de baixa 

densidade, tais como LDL (low density lipoprotein) e VLDL (very-low density 

lipoprotein). Como um componente de lipoproteínas de baixa densidade, sua função 

está relacionada principalmente ao transporte de colesterol da corrente sanguínea 

para os tecidos (CHAN, 1993).    

Dentre as limitações anteriormente mencionadas, inclui-se a realização da 

remoção de lipídios das amostras de plasma no presente estudo, o qual foi realizado 

no intuito de minimizar as variações entre as amostras, uma vez que o conteúdo 

lipídico poderia sofrer variações entre os indivíduos estudados. Nesse sentido, a 

remoção de lipídios da amostra poderia resultar também na remoção de lipoproteínas, 

e por este motivo, afirmações a respeito de diferenças de abundância em relação a 

apolipoproteína entre os grupos deve ser realizada com cautela, apesar da relação 
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entre lipoproteínas e a exposição a metais tóxicos, como o Pb, já ter sido mencionada 

em um estudo com populações expostas a baixas concentrações do metal (BIRDSAL 

et al. 2010).  

Do nosso conhecimento, até o presente momento, este é o primeiro estudo 

demonstrando a relação das proteínas aqui identificadas e evidenciadas como 

possíveis proteínas alteradas na exposição ao Pb. Embora mais estudos sejam 

necessários para afirmar o possível papel dessas proteínas na exposição ao metal, é 

possível que estas proteínas representem não só uma interação ainda desconhecida, 

mas de forma indireta, um mecanismo também não elucidado pelo qual o Pb possa 

exercer seus efeitos no organismo.   
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7. CONCLUSÕES  

 

Com a realização deste estudo, inicialmente pudemos observar que apesar das 

normas e regulamentações estabelecidas para segurança e saúde do trabalhador em 

relação à exposição ao Pb, na fábrica de baterias aqui estudada, existem 

trabalhadores que apresentam concentrações elevadas de Pb-S, muitas das vezes 

acima do VR recomendado, o que deve ser considerado um grande problema de 

saúde pública, visto que diversos estudos demonstram efeitos adversos mesmo em 

concentrações consideradas seguras de acordo com tais legislações.   

Além disso, o presente trabalho também foi capaz de confirmar a hipótese do 

estudo ao demonstrar que a exposição ao Pb causa alterações no proteoma 

plasmático. Assim, a identificação de tais proteína alteradas, permitiu ainda a 

confirmação de alvos e mecanismos de toxicidade do Pb já conhecidos, bem como 

possibilitou a descoberta de novos alvos e mecanismos de ação tóxica, os quais, 

foram pela primeira vez elucidados a partir da realização deste estudo.   
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 – Folha de Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, USP (CEP-FCFRP/USP)  
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ANEXO 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE 1) – 

Trabalhadores de fábricas de baterias (Grupo exposto) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do projeto: “Avaliação dos efeitos do chumbo no proteoma plasmático de trabalhadores 

expostos ao metal” 

 

Prezado, 

O senhor já foi convidado para participar de uma pesquisa sobre chumbo no sangue e urina, já 

que a empresa onde o sr. trabalha utiliza o metal na fabricação de baterias e desta maneira o sr. está 

exposto a esse metal durante a sua jornada de trabalho. 

O chumbo é um metal tóxico para o corpo. Os valores de chumbo no corpo podem variar de 

pessoa pra pessoa, devido ao sexo, idade, tipo de alimentos consumidos e até mesmo por variações no 

nosso material genético, o DNA. Assim, pessoas que estão expostas de maneira igual ao chumbo, podem 

apresentar valores de chumbo no sangue bem diferentes e estes dados são muito importantes para avaliar 

os efeitos ruins que o metal pode causar e para isso, foi necessário a coleta de sangue e urina do sr. para 

a realização de testes que são feitos em laboratórios, além de um questionário respondido pelo senhor. 

Este documento foi elaborado para lhe fornecer informações importantes e necessárias a respeito 

de um nova pesquisa. Antes de o sr. decidir se quer continuar participando ou não deste estudo, é muito 

importante que o sr. saiba a razão pela qual a pesquisa está sendo desenvolvida e o que ela irá envolver. 

 

1. Por que esta pesquisa será feita? 

Esta pesquisa é importante para entendermos melhor como o chumbo age dentro do corpo. Por 

isso, nós iremos avaliar quais proteínas podem ser encontradas em maior ou menor quantidade no seu 

plasma (que é a parte líquida do seu sangue), já que o chumbo pode prejudicar algumas proteínas do seu 

corpo. 

 

2. Quais procedimentos serão realizados? 

Se o sr. CONCORDAR em participar deste estudo, nós utilizaremos um pouco do seu plasma 

que está guardado em nosso laboratório. Caso o sr. NÃO CONCORDAR em participar, não haverá 

nenhum problema. O sr. também terá a liberdade de desistir a qualquer momento sem nenhum prejuízo. 

 

3. Quais os riscos e desconfortos ao participar desta pesquisa? 

Não há riscos previsíveis. 

 

4. Quais os benefícios de participar deste estudo? 

Esse estudo é muito importante, pois ele nos ajudará a entender como o chumbo age dentro do 

organismo, já que ele prejudica algumas proteínas. Se encontrarmos quais proteínas são prejudicadas 

pelo chumbo, este estudo nos ajudará a criar ações para prevenir intoxicações e doenças causadas pelo 

metal no corpo e ainda vai nos ajudar a criar medidas para diminuir a exposição dos trabalhadores ao 

metal. 

 

5. Haverá custos? 

É importante lembrar que o sr. não terá gastos financeiros com a pesquisa e sua participação 

será voluntária. 

 

6. Privacidade / Confidencialidade 

Os resultados que serão divulgados nunca terão sua identidade divulgada e serão usados somente 

parafins de pesquisa. O sr. poderá desistir de participar a qualquer momento, mesmo depois de ter doado 

o seu sangue. Para isso, o sr. deverá informar os pesquisadores nos telefones do outro lado da página e 

as suas amostras serão descartadas. 

7. Contatos 
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O sr. poderá solicitar quaisquer informações adicionais, a qualquer momento, entrando em 

contatocom os pesquisadores: Andréia Ávila Soares de Oliveira e o Prof. Fernando Barbosa Júnior pelo 

telefone  (0xx16) 3315-4701 (de segunda à sexta das 08:00 as 17:00 horas). Você ainda poderá entrar 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo (FCFRP/USP) pelo telefone (0xx16) 3315-4213 (de segunda à sexta 

das 08:00 às 17:00 horas). 

 

8. Utilização dos dados do questionário 

Os pesquisadores gostariam de saber o sr. também concorda que nós utilizemos os dados d 

questionário que foram respondidos pelo sr. apenas para que possamos comparar as proteínas que são 

prejudicadas em indivíduos com características parecidas. Em nenhum momento utilizaremos o seu 

nome na pesquisa, apenas dados como idade, sexo, função na empresa em que trabalha, informações 

sobre sua dieta e demais informações do questionário que foi respondido pelo sr. 

Informamos que qualquer nova pesquisa que for feita com este material terá que ter o 

seuconsentimento e o sr. será procurado para receber esclarecimentos sobre a nova pesquisa e, é claro, 

terá a total liberdade de querer participar ou não. 

“Ao fornecer meu consentimento assinando este documento, eu concordo que fui informado (a) 

dos objetivos da pesquisa de maneira clara e detalhada. Esclareci todas as minhas dúvidas lendo este 

documento. 

Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão 

de participar desta pesquisa.” 

 

Data: _____/_____/_____. 

Participante: __________________________________ 

       Documento: 

 

 

___________________________________ 

Prof. Dr. Fernando Barbosa Júnior 

Pesquisador Responsável 

 

___________________________________ 

Andréia Ávila Soares de Oliveira 

Pesquisador Responsável 
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ANEXO 3 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE 2) – Grupo 

Controle 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Título do projeto: “Avaliação dos efeitos do chumbo no proteoma plasmático de trabalhadores 

expostos ao metal” 
 

Prezado, 

 

O senhor está sendo convidado para participar de uma pesquisa sobre chumbo e proteínas no 

sangue. O chumbo é um metal tóxico e pode prejudicar vários órgãos do corpo. Por ele prejudicar os 

órgãos, ele pode também mudar as quantidades de proteínas presentes no nosso corpo e isso pode prejudicar 

a saúde.   

Todas as pessoas possuem quantidades pequenas desse metal no sangue, mas como são 

quantidades baixas, elas não fazem mal para o corpo. No entanto, existem trabalhadores que tem muito 

contato com esse metal tóxico dentro da empresa em que trabalham, como por exemplo trabalhadores de 

fábricas de baterias de carro, e por isso, eles tem grandes quantidades de chumbo no sangue. Dessa forma, 

o sr. está sendo convidado pois queremos comparar pessoas que tem chumbo no sangue (no caso 

trabalhadores de fábricas de baterias de carro) com pessoas que não tem grandes quantidades desse metal 

no corpo, como é o seu caso, já que no ambiente do seu local de trabalho não tem esse metal.  

Antes de o sr. decidir se quer participar ou não dessa pesquisa, é muito importante que o sr. saiba 

a razão pela qual a pesquisa está sendo desenvolvida e o que ela irá envolver. Por isso, peço que leia as 

informações abaixo e qualquer dúvida que o sr. tiver, é só me perguntar: 

1. Por que esta pesquisa será feita? 

Esta pesquisa é importante para entendermos melhor como o chumbo age dentro do corpo. Por 

isso, nós iremos avaliar quais proteínas podem ser encontradas em maior ou menor quantidade no seu 

plasma (que é a parte líquida do seu sangue), ao comparar com o plasma de pessoas que tem muito 

chumbo no sangue, já que o chumbo pode prejudicar algumas proteínas do seu corpo.  

 

2.   Quais procedimentos serão realizados? 

Se o sr. CONCORDAR em participar deste estudo, iremos realizar as seguintes etapas: 

1. O sr. será convidado a responder o questionário que segue com este papel, sobre suas 

atividades no seu trabalho e hábitos relacionados ao seu dia-a-dia. Isso não levará mais do que 5 minutos 

(anexo 1). 

2. Coletaremos duas amostras de sangue em dois tubos diferentes, um de tampa amarela, e outro 

de tampa azul com capacidade para 8 mL de sangue cada um (aproximadamente 3 colheres de sopa).  

3.Se o sr. NÃO CONCORDAR em participar, não haverá nenhum problema. O sr. também terá 

a liberdade de desistir a qualquer momento sem nenhum prejuízo. 

 

3.   Quais os riscos e desconfortos ao participar desta pesquisa? 
O procedimento de coleta de sangue pode provocar uma pequena dor ou desconforto, ou uma 

pequena mancha roxa. A probabilidade de isso acontecer é muito pequena, já que a coleta será feita por 

um profissional qualificado. 

 

4.   Quais os benefícios de participar deste estudo? 

Esse estudo é muito importante, pois ele nos ajudará a entender como o chumbo age dentro do 

organismo, já que ele prejudica algumas proteínas. Se encontrarmos quais proteínas são prejudicadas 

pelo chumbo, este estudo nos ajudará a criar ações para prevenir intoxicações e doenças causadas pelo 

metal no corpo e ainda vai nos ajudar a criar medidas para diminuir a exposição de trabalhadores ao 

metal.  

Além disso, nós nos comprometemos a enviar os resultados do exame feito em laboratório 

contendo os valores de chumbo no sangue de todos os voluntários da pesquisa.  
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5.   Haverá custos? 

É importante lembrar que o sr. não terá gastos financeiros com a pesquisa e sua participação 

será voluntária, ou seja, o sr. não receberá nenhum valor em dinheiro por isso.  

 

6.   Privacidade / Confidencialidade 

Os resultados que serão divulgados nunca terão sua identidade divulgada e serão usados somente 

para fins de pesquisa. O sr.  poderá desistir de participar a qualquer momento, mesmo depois de ter 

doado o seu sangue. Para isso, o sr. deverá informar os pesquisadores nos telefones abaixo e as suas 

amostras serão jogadas fora. 

 

7.   Contatos 

O sr. poderá solicitar quaisquer informações adicionais, a qualquer momento, entrando em 

contato com os pesquisadores: Andréia Ávila Soares de Oliveira e o Prof. Fernando Barbosa Júnior 

pelos telefone (0xx16) 3315-4701 (de segunda à sexta das 08:00 as 17:00 horas). Você ainda poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FCFRP/USP) pelo telefone (0xx16) 3315-4213 (de 

segunda à sexta das 08:00 às 17:00 horas). 

 

8.   Utilização dos dados do questionário 

Os pesquisadores gostariam de saber o sr. também concorda que nós utilizemos os dados do 

questionário que foram respondidos pelo sr. apenas para que possamos comparar as proteínas que são 

prejudicadas com os trabalhadores que possuem características parecidas. Em nenhum momento 

utilizaremos o seu nome na pesquisa, apenas dados como idade, sexo, função na empresa em que 

trabalha, informações sobre sua dieta e demais informações do questionário que foi respondido pelo sr.   

Informamos ainda, que ao término da pesquisa suas amostras serão descartadas.  

 

“Ao fornecer meu consentimento assinando este documento, eu concordo que fui informado dos 

objetivos da pesquisa de maneira clara e detalhada. Esclareci todas as minhas dúvidas lendo este 

documento. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha 

decisão de participar desta pesquisa.” 
 

Data: _____/_____/_____. 

 

 

 

 Participante: __________________________________ 

 Documento: 

 

 

 

 

___________________________________ 

 Prof. Dr. Fernando Barbosa Júnior 

  Pesquisador Responsável 

         
 

 

___________________________________ 

   Andréia Ávila Soares de Oliveira 

         Pesquisador Responsável 
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ANEXO 4 – Questionário aplicado 

Questionário 

 

“Avaliação dos efeitos do chumbo no proteoma plasmático de trabalhadores expostos ao metal” 

 

Nome:__________________________________________________________ no. Cadastro: _______ 

 

Data de Nascimento:____/____/____   Idade:________   Etnia (raça): _______________ 

 

Sexo: (   ) Feminino     (   )Masculino  Peso: ________ kg  Altura: 

______________ m 

 

Pressão arterial: ________________ mm Hg 

 

1. Escolaridade (até quando estudou?): 

_______________________________________________  

 

2. Profissão: _______________________________________________ 

 

3. Quanto tempo exerce esta função? 

_________________________________________________ 

 

4. Tempo de trabalho nesta empresa: 

_________________________________________________ 

 

5. Trabalhou anteriormente em algum outro trabalho envolvendo chumbo? 

       (   )Não    (  )Sim  Por quanto tempo?_______________________________________________ 

 

6. Quais os equipamentos de proteção individual você usa diariamente? 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Costuma lavar as mãos antes das refeições, nos dias de trabalho?   (   ) não (   ) sim 

 

8. É fumante? (  ) Não (  ) Sim: quantos cigarros por dia? ____________Há quanto tempo 

fuma?_______________ 

 

9. Já fumou? (  ) Não (  ) Sim: quantos cigarros por dia? ________ Há quanto tempo parou de 

fumar? ______________ 

 

SE FUMANTE: a) Fuma durante o expediente?  (   )Não    (  )Sim 

 

                             b) Há local específico para fumar na empresa? (   )Não    (  )Sim 

 

                             c) Lava as mãos antes de fumar? (   )Não    (  )Sim 

 

10. Bebe? (  ) Não (  ) Sim Quantas doses por dia?________________________________ 

 

11. Consome leite e outros derivados do leite (iogurte, queijos etc)? 

(  ) Não  (  )1-2 x por semana    (   ) 3-4 x por semana (  ) mais de 5 x por semanas 

 

12. Consome frutas e legumes (considere 2 porções por dia)? 

(  ) Não  (  )1-2 x por semana    (   ) 3-4 x por semana (  ) mais de 5 x por semanas 

 

13. Consome carne vermelha? 
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(  ) Não  (  )1-2 x por semana    (   ) 3-4 x por semana (  ) mais de 5 x por semanas 

 

14. Consome carne de frango? 

(  ) Não  (  )1-2 x por semana    (   ) 3-4 x por semana (  ) mais de 5 x por semanas 

 

15. Consome peixes e frutos do mar? 

(  ) Não  (  )1-2 x por semana    (   ) 3-4 x por semana (  ) mais de 5 x por semanas 

 

16. Consome farinha? 

17. (  ) Não  (  )1-2 x por semana    (   ) 3-4 x por semana (  ) mais de 5 x por semanas 

 

18. Possui algum problema de saúde? 

(  ) diabetes (  ) hipertensão (  ) dor crônica (  ) outros: 

____________________________________________ 

 

19. Possui dores de cabeça frequentes? (  )Não    (  )Sim 

 

20. Você considera sua memória: (  ) Péssima (  ) Ruim (  ) Boa  (  ) Excelente 

 

21. Teve casos de câncer na família?  (  ) Não     (  ) Sim: qual tipo? _______________ 

Parentesco: _______________ 

 

22. Possui parentes (1º. e 2º. grau) com hipertensão? (  ) Não    (  ) Sim: parentesco: 

____________________________ 

 

23. Toma polivitamínicos (como Centrum etc)? (  ) Não (  ) Sim: qual? 

___________________________________ 

 

24. Faz uso de medicamentos? (  ) Não (  ) Sim: qual(is)? 

_____________________________________________ 

 

25. Faz atividades físicas? (  ) Não    (  ) Sim: qual (is)? 

_________________________________________________ 

 


