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RESUMO 
 

A exposição a agentes químicos neurotóxicos pode concorrer para o 

desenvolvimento ou potencialização de dificuldades de aprendizagem. A 

investigação dos níveis de concentração de metais pesados em escolares com tais 

dificuldades pode auxiliar no planejamento terapêutico, bem como orientar órgãos de 

saúde competentes para promoção de prevenção e de desintoxicação. Foi realizado 

um estudo com o objetivo de verificar as concentrações remotas de chumbo em 

escolares com dificuldades de aprendizagem, a fim de avaliar a prevalência de 

exposição precoce a este agente, bem como correlacionar os níveis encontrados 

com resultados de desempenhos em avaliações de processamento fonológico, 

leitura, escrita e aritmética, além de descrever estatisticamente a amostra quanto a 

aspectos relevantes do histórico clínico e identificar os bairros de origem ao 

nascimento. Participaram escolares na faixa etária de 9 a 14 anos, regularmente 

matriculados no Ensino Básico de instituições públicas ou privadas do município de 

Bauru (SP) e região, em atendimento na Clínica de Linguagem Escrita da FOB-USP. 

Foram utilizadas amostras de esmalte dentário superficial como biomarcador de 

exposição remota ao chumbo. Foram realizadas análises por espectrometria de 

absorção atômica de forno de grafite (GF AAS) para determinação do chumbo e 

espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES) 

para determinação do fósforo, necessário para o cálculo da massa de esmalte. O 

estudo teve 17 participantes. Os resultados indicam a prevalência de 100% de 

exposição precoce ao chumbo, média da concentração de 46,56 µg Pb/g esmalte, 

DP = 47,09. Não houve correlações estatisticamente significativas com os 

desempenhos avaliados. Quanto ao perfil amostral, as meninas representam 17,6% 

e os meninos 82,4%. Um total de 35,3% dos participantes sofreram intercorrências 

gestacionais ou neonatais, 23,5% tem QI limítrofe ou rebaixado, 94,1% tem histórico 

de distúrbios de linguagem oral, 41,2% alterações psicomotoras, 5,9% 

diagnosticados com TDAH. A análise descritiva qualitativa dos bairros de origem 

revela que a distribuição dos mesmos está dispersa pelo município, além de 

participantes de outras localidades da região. 

 

Palavras-chave: Dificuldades de aprendizagem. Exposição ao chumbo. Agentes 

neurotóxicos.  



 

ABSTRACT 

 
Analysis of the concentration of heavy metals in students with learning 

disabilities 
 

Exposure to neurotoxic chemical agents may contribute to the development or 

enhancement of learning disabilities. The investigation of concentration levels of 

heavy metals in schoolchildren with such difficulties can aid in therapeutic planning 

as well as guide competent health agencies to promote prevention and detoxification. 

A study was carried out with the objective of verifying the remote concentrations of 

lead in students with learning disabilities in order to evaluate the prevalence of early 

exposure to this agent, as well as to correlate the levels found with results of 

performances in phonological processing evaluations, reading, writing and arithmetic, 

in addition to statistically describing the sample regarding relevant aspects of clinical 

history and identifying origin neighborhoods at birth. Participants were students aged 

9 to 14 years, regularly enrolled in Basic Education of public or private institutions of 

the municipality of Bauru (SP) and region, attending the Clinic of Written Language of 

FOB-USP. Surface dental enamel samples were used as a biomarker for remote 

lead exposure. Analyzes were performed by atomic absorption spectrometry of 

graphite furnace (GF AAS) for determination of lead and inductively coupled plasma 

optical emission spectrometry (ICP OES) for determination of phosphorus, necessary 

for the calculation of enamel mass. The study had 17 participants. The results 

indicate the prevalence of 100% early exposure to lead, mean concentration of 46.56 

µg Pb / g enamel, SD = 47.09. There were no statistically significant correlations with 

the evaluated performances. The sample profile reveals that girls represent 17.6% 

and boys 82.4%. A total of 35.3% of the participants had gestational or neonatal 

intercurrences, 23.5% had borderline or reduced IQ, 94.1% had a history of oral 

language disorders, 41.2% had psychomotor disturbances, 5.9% had ADHD. The 

qualitative descriptive analysis of the origin neighborhoods reveals that its distribution 

is dispersed by the municipality, besides participants of other localities of the region. 

 

Key words: Learning disabilities. Lead exposure. Neurotoxic agents. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A motivação para a realização deste trabalho surgiu no final de uma 

especialização. Depois de haver feito o 2º grau com ênfase em ciências exatas, 

conquistado campeonatos em Olimpíadas de Química, cursado o ciclo básico do 

curso de Engenharia Elétrica e partido para a graduação em Comunicação Social, 

se especializado em “Linguagem, Cultura e Mídia”, trabalhado durante muitos anos 

em projetos socioculturais e educação, a pesquisadora formou-se também Técnica 

em Química, com estágio realizado no laboratório de análise de água do 

Departamento de Água e Esgoto de Bauru, e cursou especialização em Homeopatia. 

A curiosidade devida à orientação de determinado medicamento homeopático em 

casos de dificuldades de aprendizagem a levou a uma investigação, que teve como 

um dos pontos chaves, a relação entre a concentração de metais pesados e tais 

dificuldades. 

Uma vez aprovada no Programa de Mestrado de Fonoaudiologia da FOB-

USP, na área de Processos e Distúrbios da Comunicação, a pesquisadora teve a 

oportunidade de integrar as áreas que fazem parte da sua formação e adquirir novos 

conhecimentos. Ademais, as disciplinas cursadas durante período de mobilidade 

internacional na UAM (Universidad Autónoma de Madrid) lhe forneceram suporte 

teórico auxiliar para o desenvolvimento deste estudo e realização do estágio PAE 

(Programa de Aperfeiçoamento de Ensino) na Clínica de Linguagem Escrita foi de 

fundamental importância por permitir-lhe inteirar-se da realidade deste universo na 

prática. 

A Clínica de Linguagem Escrita, uma das unidades integrantes da Clínica 

de Fonoaudiologia da FOB-USP, tem como base do seu programa: realizar o 

aprofundamento teórico sobre a avaliação e intervenção de leitura, escrita, 

compreensão leitora, aspectos subjacentes à leitura e à escrita; realizar diagnóstico 

nas alterações da linguagem escrita, anamnese, avaliação fonoaudiológica, exames 

complementares; realizar procedimentos terapêuticos: planejamento terapêutico, 

orientação familiar, discussão de casos. 

O diagnóstico na Clínica de Fonoaudiologia é realizado por uma equipe 

interdisciplinar composta por fonoaudiólogos e neuropsicólogos. 

Nesse âmbito, é inegável a necessidade do conhecimento de aspectos do 

neurodesenvolvimento humano e os mecanismos implicados na relação entre 
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linguagem e aprendizagem. Por outro lado, conhecimentos de toxicologia são 

fundamentais para profissionais da área da saúde, visto que alguns metais pesados 

se caracterizam como agentes neurotóxicos por afetar o desenvolvimento do 

sistema nervoso central. 

O presente estudo enfoca especialmente o chumbo, por sua forte 

presença ambiental, pelo grande número de estudos já realizados envolvendo este 

metal, inclusive alguns no município de Bauru, e, com o amparo de uma equipe 

multidisciplinar, busca analisar a concentração deste agente no esmalte dentário 

superficial de escolares com dificuldades de aprendizagem. Este biomarcador, como 

veremos, nos permite a avaliação da exposição de remota, em fases precoces do 

neurodesenvolvimento. 

Portanto, a pergunta que fazemos e pretendemos responder é: existe 

prevalência de exposição precoce ao chumbo em escolares em atendimento na 

Clínica de Linguagem Escrita da FOB-USP? 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
2.1 NEURODESENVOLVIMENTO 

 

O estudo do desenvolvimento do cérebro, do funcionamento dos circuitos 

neuronais, dos mecanismos implicados na linguagem, aprendizagem e 

comportamento vêm demonstrando cada vez mais a importância dos primeiros anos 

de vida para o ser humano (BARTOSZECK; BARTOSZECK, 2012).  

No que diz respeito ao desenvolvimento anatômico cerebral humano, 

atualmente sabemos que praticamente 80% da estrutura básica do sistema nervoso 

central se forma do período pré-natal até os 2 anos de idade. Aos 6 anos de idade a 

estrutura grossa já se iguala ao cérebro de um adulto. Já a diferenciação funcional 

cerebral sofre alterações evolutivas até a vida adulta, no entanto, seu início ocorre 

desde pouco antes do nascimento. Portanto, a fase até os 2 anos de idade é 

fundamental para o desenvolvimento cognitivo do ser humano (CAPILLA; PÉREZ, 

2008). 

O período pré e perinatal do desenvolvimento cerebral é marcado por alta 

vulnerabilidade a acontecimentos que podem gerar repercussões consideráveis no 

curso típico de desenvolvimento (PÉREZ; CAPILLA, 2011).  

O refinamento dos circuitos cerebrais em diferentes regiões do cérebro de 

uma criança é heterocrônico (GIEDD, 2004). Os sistemas neurais começam a ser 

funcionais a partir do momento em que se desenvolvem suas conexões sinápticas. 

Nos seres humanos a criação de sinapses ocorrem em distintos momentos para 

distintas regiões, durante um período de tempo relativamente prolongado 

(HUNTTERLOCHER; DABHOLKAR, 1997).  

O cérebro apresenta uma organização em que as estruturas mais 

recentes - como o córtex pre-frontal - exercem papel de regulação das estruturas 

mais antigas. No entanto, o desenvolvimento de processos cognitivos não depende 

unicamente da maturação de regiões cerebrais específicas, senão também da 

maturação de conexões que se estabelecem entre elas. Deste modo, uma boa 

comunicação entre os distintos circuitos neuronais é necessária para que se 

integrem em um único sistema cognitivo e a mielinização dos axônios é um 

fenômeno fundamental para que esta comunicação seja otimizada.  É através da 

mielinização, que consiste na formação de bainhas de mielina (um fosfolipídeo) ao 
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redor dos axônios, que se incrementa a velocidade de transmissão dos impulsos 

elétricos. A eficácia do sistema neuronal depende deste incremento da velocidade 

de processamento, que melhora a capacidade para combinar informações de várias 

fontes de maneira precisa. A mielinização começa a ocorrer no terceiro mês de 

gestação e a maior parte de sua produção ocorre pouco depois do nascimento. O 

desenvolvimento dos processos cognitivos não ocorre de modo isolado é um reflexo 

do desenvolvimento que ocorre em cada momento do cérebro das crianças (PÉREZ; 

CAPILLA, 2011).  

Os neurônios, principal unidade funcional do sistema nervoso, são as 

células especializadas na recepção, processamento e transmissão de informação 

(sinais químicos e elétricos), enquanto as células da glia dão sustentação e nutrição 

aos neurônios e mantêm a concentração de alguns íons no meio extracelular, além 

de remover alguns neurotransmissores liberados pelos neurônios durante a 

comunicação química na sinapse. Particularmente, as oligodendroglias são as 

células da neuroglia responsáveis pela mielinização (RETONDO; FARIA, 2006; 

CROSSMAN; NEARY, 2007). No sistema nervoso periférico as células de Schwann, 

também conhecidas como neurolemócitos,  são as células gliais que produzem a 

mielina que envolve os axônios dos neurônios, isolando eletricamente os nervos e 

assim permitindo a propagação rápida de potenciais de ação. Assim, estas células 

desempenham na periferia a mesma função desempenhada pelas oligodendroglias 

no sistema nervoso central (BEAR, 2007; CROSSMAN; NEARY, 2007). 

Os neurônios contêm em seu interior uma solução aquosa com íons sódio 

(Na+), potássio (K+), cálcio (Ca++) e cloro (Cl-) e está inserido em uma solução 

similar. O fato de haver diferenças nessas concentrações interna e externa produz o 

potencial de ação neuronal (RETONDO; FARIA, 2006).  

Potenciais de ação são mensageiros essenciais para a linguagem 

neuronal, pois provêem coordenação, controle rápido e centralizado de órgãos e 

tecidos. Resumidamente, podemos definir potencial de ação como uma alteração 

rápida na polaridade da tensão elétrica, de negativa para positiva e de volta para 

negativa, e ocorre a nível da membrana de uma célula. Muitos tipos de células 

podem gerar potenciais de ação, mas sua maior utilização se dá pelo sistema 

nervoso para gerar a comunicação entre neurônios e para transmitir informações 

dos neurônios para outros tecidos do organismo (BEAR, 2007). 
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O interior do neurônio ainda é rico de proteínas carregadas 

negativamente, porém sem mobilidade. Moléculas sintetizadas e estocadas no 

neurônio, e só liberadas quando o neurônio for estimulado são consideradas 

neurotransmissores, como a glicina, acetilcolina, serotonina, dopamina, histamina, 

noradrenalina e adrenalina, entre outros (RETONDO; FARIA, 2006). 

Destacamos três neurotransmissores citados, a acetilcolina, a serotonina e a 

dopamina: 

A acetilcolina atua tanto no sistema nervoso central (SNC) quanto no 

sistema nervoso periférico (SNP). Uma sinapse especial conhecida como união 

neuromuscular - o ponto em que o sistema nervoso entra em contacto com o 

sistema muscular - usa sempre acetilcolina (ACh) como neurotransmissor. Quando a 

ACh atinge os receptores da fibra muscular nesta é originado um fluxo rápido de 

íons de potássio (K+) (para o exterior), seguida por outro de íons de sódio (Na+) 

(que entram), isto produz um potencial de ação muscular. Este processo é idêntico à 

produção de um potencial de ação nos axônios neuronais, mas, neste caso, há 

também um influxo de íons cálcio (Ca++). A enzima responsável pela quebra da 

acetilcolina é a  acetilcolinesterase, que metaboliza rapidamente a acetilcolina 

descarregada na fenda sináptica, de modo que fica pronta para a transmissão de 

novas descargas (KANDEL; SCHWARTZ, JESSEL, 2013). A importância da 

acetilcolina nas funções cognitivas se deve por sua implicação em processos de 

atenção, memória e aprendizagem (HASSELMO, 2006).  

O destaque à serotonina é devido a sua importância na modulação da 

maioria das funções integrativas do cérebro, como comportamentos emocionais, 

agressão, cognição social, aprendizado emocional e processamento de 

recompensa. Durante o desenvolvimento embrionário e pós-natal, a serotonina tem 

sido descrita para modular a neurogênese, a apoptose, a ramificação de axônios e a 

migração neuronal, contribuindo para a maturação cerebral (PRATELLI; 

PASQUALETTI, 2018). 

A dopamina é um neurotransmissor sintetizado tanto no sistema nervoso 

central quanto na periferia. O sistema dopaminérgico desempenha um papel 

importante na neuromodulação, como controle motor, motivação, recompensa, 

função cognitiva, comportamentos maternos e reprodutivos. Alterações ligada à 

dopamina estão relacionadas à etiologia do – Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperativa (TDAH). (WU et al., 2012; KLEIN et al. 2018).  
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                Fonte:'Biological'Foundations'of'Psychology.'Boundless'Psychology.'Lumen'Learner. 
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'

Figura'1'?'Transmissão'de'impulsos'elétricos'entre'neurônios.'
(No'detalhe:'reação'química'ocorrendo'durante'a'sinapse).'

'

O sistema nervoso foi modelado pela evolução para tratar com o ambiente. 

Podemos dizer que sua principal missão é processar acontecimentos externos, os 

estímulos que requerem alguma ação por parte do indivíduo, e emitir uma resposta 

motora em consequência. Os mecanismos para perceber o entorno e para emitir 

estas respostas fazem parte dos denominados processos básicos. Entre ambos os 

processos básicos, percepção e resposta motora, uma série de processos afetivos e 

cognitivos, os processos superiores, modulam nossa percepção do estímulo e a 

resposta que damos a eles. Os processos superiores nos permitem avaliar 

complexamente a informação previamente percebida à emissão de uma resposta. 

São eles: a atenção, memória, linguagem, funções executivas e emoção 

(CARRETIÉ, 2016). 

Vamos discorrer brevemente sobre a atenção e sobre os processos 

superiores mais intimamente relacionados aos propósitos do presente estudo, quais 

sejam: linguagem e memória - com ênfase na memória de trabalho, em especial a 

fonológica. 
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2.1.1 Atenção 
 
A atenção é considerada um processo multicomponente, muito 

relacionado com os demais processos cognitivos e amplamente distribuído no 

cérebro.  

No campo da neuropsicologia, de acordo com o modelo hierárquico de 

Sohlberg e Mateer (1987, 1989) são 6 os componentes da atenção: arousal, atenção 

focalizada, atenção sustentada, atenção seletiva, atenção alternante, atenção 

dividida (KOLB; WHISHAW, 2006).  

Do ponto de vista neurobiológico, a atenção é classificada em endógena 

ou exógena e os dois principais modelos com base neurofisiológica são o modelo de 

Posner e Petersen (1990, 2012) e o modelo de Corbetta e Shulman (2002, 2008). 

Vamos nos ater ao modelo teórico de atenção de Posner e Petersen, 

especialmente em um de seus mecanismos, conforme veremos: 

A primeira versão deste modelo é de 1990. Posteriormente foi revisado 

até sua última revisão em 2012. Resumidamente, este modelo propõe que a atenção 

é baseada em três mecanismos de atenção com diferentes substratos neurais: O 

primeiro mecanismo se refere ao sistema subcortical (de alerta); o segundo, o 

sistema posterior (de orientação), o terceiro é o sistema anterior (de controle 

executivo). O mecanismo ao qual nos referimos, o de orientação atencional (sistema 

posterior), suporta a atenção visoespacial, isto é, a capacidade de orientar o foco 

atencional para uma localização específica do campo visual. O principal 

neurotransmissor envolvido no sistema de orientação atencional é a acetilcolina. Em 

termos neuroanatômicos três áreas do cérebro estariam envolvidas: o córtex parietal 

posterior, associada à liberação do foco atencional atual, o colículo superior, 

responsável pela reorientação do foco de atenção para o novo objetivo e, finalmente, 

o núcleo pulvinar lateral do tálamo, implicado em filtrar as informações ambientais de 

acordo com sua relevância. (POSNER; PETERSEN, 1990; PETERSEN; POSNER, 

2012; CARRETIÉ, 2016). 

Como nosso cérebro tem uma capacidade limitada para o processamento 

da informação e vivemos sob constantes e abundantes estímulos, a atenção exerce  

uma função seletiva, atuando como um filtro para selecionar a informação relevante 

que posteriormente será utilizada por outros processos cognitivos, como a memória 

ou a linguagem (KOLB; WHISHAW, 2006). 
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2.1.2 Linguagem 
 

O desenvolvimento da linguagem se sustenta em uma estrutura anátomo-

funcional geneticamente determinada e no estímulo verbal oferecido pelo entorno. 

Numerosas áreas corticais e subcorticais atuam de modo integrado, mediante 

diversos subsistemas funcionais, influenciam no processamento da linguagem. 

Ainda que o domínio da linguagem esteja relacionado à lateralidade, ambos os 

hemisférios interagem em diferentes processos lingüísticos. A região que constitui 

um dos elementos do sistema operacional responsável pela produção da linguagem, 

a área de Broca, corresponde às áreas 44 (pars opercularis) e 45 (pars triangularis), 

segundo o mapa de Brodmann. Essas áreas estão envolvidas na formulação verbal 

(morfossintaxe) que corresponde à expressão e compreensão das estruturas 

sintáticas, bem como ao processamento dos verbos. Além disso, tem papel 

fundamental no planejamento e programação motora para a articulação da fala. Já a 

área de Wernicke (AB 22 e AB 42 no Mapa de Broadmann), outro elemento deste 

sistema operacional, é responsável pela regulação da compreensão da linguagem. É 

um processador de som de fala, ou seja, sua função é decodificação fonêmica. O 

terceiro componente deste sistema está localizado na região parietal inferior, que 

integra estímulos visuais e auditivos. Envolve a área AB 40, cujas funções são 

principalmente processamento fonológico e a escrita e a área AB 39, de natureza de 

integração multimodal (visual, auditiva e tátil), responsável por desempenhar papel 

importante no processamento semântico, cálculo, leitura e escrita. Estas e outras 

regiões agem de forma integrada, conectando distintos aspectos da linguagem e 

ainda há outro componente de extrema relevância para a linguagem, as 

representações conceituais, que estão relacionadas à memória semântica, na qual 

os lobos temporais têm uma função crítica. No mapa de Broadmann esta região 

inclui as áreas AB 38 (o polo temporal), AB 21 (segunda circunvolução temporal, AB 

20 (terceira circunvolução temporal) e AB 37 (parte da circunvolução fusiforme). 

Estudos indicam que haveria uma conexão entre essas zonas e a primeira 

circunvolução temporal que é fundamental para o processamento léxico-semântico, 

implicado na denominação e compreensão de palavras (GONZÁLEZ; HORNAUER-

HUGHES, 2014, CARRETIÉ, 2016). 
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'
'
Fonte:'AMORTEGUI,'A.'et'al.'Neurofisiología:'Broadmann.'Asociación'Educar'?'Ciencias'y'Neurociencias'' ''''
aplicadas'al'desarrollo'humano.'
Disponível'em:'http://neurofisiologia?iberoamericana.blogspot.com/2013/10/brodmann.html'
'

Figura'2:'Áreas'de'Broadmann'
'

2.1.3 Memória 
 

A memória é processo neurocognitivo que nos permite adquirir, 

conservar, recuperar e usar uma extraordinária diversidade de conhecimentos e 

habilidades (CARRETIÉ, 2016). Na atualidade, uma abordagem amplamente aceita 

por pesquisadores considera que existem cinco sistemas de memória: Memória 

Procedimental, Sistema de Representação Perceptiva (SRP / priming), Memória 

Primária - também denominada Memória Operacional ou Memória de Trabalho, 

cujos subsistemas são o visual e o auditivo; Memória Semântica e Memória 

Episódica (MUÑOZ-MARRÓN et al., 2012). 

A neurociência cognitiva revelou a existência de múltiplos sistemas 

envolvidos na relação aprendizagem e memória. Estes sistemas podem ser divididos 

tendo como base diferentes perspectivas: por categorias funcionais, por sede neural, 

ou pela adoção de critérios temporais (isto é, a longo prazo, a curto prazo, imediata). 

Diversas regiões cerebrais assumem papeis diferenciais em diferentes tipos de 

memória e aprendizagem, assim como em diferentes estágios do processo 

(MUÑOZ-MARRÓN et al., 2012). 

Particularmente, a memória de trabalho, refere-se à capacidade de 

manter uma quantidade limitada de informações em um estado temporariamente 

acessível, permitindo operar ou manipular tais informações (CARRETIÉ, 2016). 
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A maioria dos modelos elaborados de memória de curto prazo (MCP) está 

entre dois extremos. Existem os modelos multi-armazém nos quais se considera a 

MCP e memória de longo prazo (MLP) como sistemas separados que dependem de 

diferentes representações. Também existem os modelos de armazém único e, neste 

caso, a MCP e a MLP dependem das mesmas representações, contudo a diferença 

se encontra no nível de ativação das mesmas (JONIDES et al., 2008). 

Segundo Muñoz-Marrón et al. (2012), a implicação cerebral na memória 

de trabalho é muito extensa, devido ao fato de que esta função envolve diferentes 

áreas cerebrais, anteriores e posteriores.  As regiões posteriores seriam 

responsáveis pela manutenção temporal da informação. Já a manipulação da 

memória de trabalho seria realizada por áreas anteriores. Além do conhecimento do 

substrato neural implicado em função do tipo de processo, quais sejam manutenção 

ou manipulação, também existem as pesquisas que enfocam as áreas cerebrais 

envolvidas na memória de trabalho em função do tipo de informação, verbal ou 

visual (MUÑOZ-MARRÓN et al., 2012). 

Deste modo, a manutenção e manipulação de representações mentais na 

memória de trabalho parece realizada por redes neurais que envolvem a interação 

entre a atividade de neurônios no córtex pré-frontal e grupos neuronais das regiões 

sensoriais posteriores, também responsáveis pelo processamento da informação no 

nível perceptivo (MUÑOZ-MARRÓN et al., 2012; CARRETIÉ, 2016). 

Dada a importância que tem para a compreensão e produção de 

linguagem, vamos nos concentrar na memória de trabalho verbal, também 

denominada memória de trabalho fonológica. O modelo proposto por Baddeley 

(1986, 2003), propõe a existência de um subsistema de memória de trabalho, a alça 

fonológica, cuja função seria a manutenção e manipulação da informação fonológica 

e articulatória. As bases neuroanatômicas deste mecanismo seriam: o córtex 

temporal superior esquerdo (AB 22, 39 e 40), em relação ao armazenamento 

fonológico, e parte posterior do giro frontal inferior esquerdo (AB 44 - área de Broca), 

em relação à manipulação articulatória (MUÑOZ-MARRÓN et al., 2012). 

A linguagem, o desenvolvimento motor, a orientação espaço-temporal, a 

maturidade perceptiva são pré-competências necessárias para aquisição de leitura e 

escrita. (PEREIRA; ROCHA, 2013). No tópico seguinte vamos apresentar algumas 

relações entre linguagem e aprendizagem. 
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2.2 LINGUAGEM E APRENDIZAGEM 

 

Linguagem, segundo uma de suas várias definições, é uma faculdade 

abstrata de representação de conteúdos, que diz respeito à elaboração e à 

simbolização do pensamento e compreende tanto formas de expressão não verbal - 

como expressão facial, expressão corporal, gestos, riso, choro - quanto de 

expressão verbal - que permite a exteriorização do pensamento através do uso 

sistemático de palavras (FERNANDES; MENDES; NAVAS, 2010).  

O componente verbal da linguagem se relaciona com o aspecto cognitivo 

(KYRILLOS, 2005), de fundamental importância para o processo de aprendizagem. 

Aprender pode ser entendido como a propriedade de modificar ligações neurais do 

sistema nervoso, desencadeada pela observação de eventos e pela criação de 

respostas motoras (ROCHA, 1999). 

O processo de aprendizagem é individual, intrínseco e depende do 

funcionamento do sistema nervoso central, bem como de sua plasticidade. O 

sistema nervoso central integra, coordena e regula as respostas entre o organismo e 

o ambiente, sendo o principal responsável pelos processos de aprendizagem. 

Imaturidades ou agressões ao sistema nervoso central podem resultar em diversas 

possibilidades de interferência nos processos de aprendizagem. Em relação 

propriamente ao processo de aprendizagem da linguagem, inúmeros fatores estão 

envolvidos: a integridade do sistema nervoso central, o processo maturacional, a 

integridade sensorial, as habilidades cognitivas, a capacidade intelectual, o 

processamento das informações ou aspectos perceptivos, fatores emocionais e 

influências do ambiente (LAMÔNICA; MAXIMINO de-VITTO; GEJÃO, 2006).  

Uma aprendizagem sistemática é necessária para a aquisição da 

linguagem escrita, pois envolve normas e regras e está vinculada à leitura, sendo 

esta um processo em que o indivíduo busca significados e armazena conhecimentos 

prévios para a transposição de símbolos gráficos (CALDANA; CRENITTE, 2006). 

Ler é uma arte, uma atividade que denota várias ações conjuntas:  a 

imaginação, a criatividade, o resgate das experiências e as peculiaridades do caráter 

de cada indivíduo.  Assim, tanto ações introspectivas quanto externas influenciam 

nessa ação (Nascimento; Amorim, 2016; GONÇALVES-GUEDIM, 2017). 

A leitura é uma habilidade complexa necessária para ter acesso a 

saberes que fazem parte de uma cultura.  É através dela que construímos e 
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ampliamos o conhecimento do mundo que nos rodeia (WERMEIER; FACCHINI et 

al., 2016). 

Aprender a ler implica o reconhecimento de palavras e compreensão da 

informação escrita. Os requisitos são: maturidade, capacidade de segmentação 

fonológica, fatores lingüísticos, como compreensão linguística e nível de vocabulário 

oral ou léxico auditivo, e fatores cognitivos, tais como a capacidade de memória de 

trabalho, memória conceitual ou sistema semântico, esquemas de conhecimento, 

inferências (CUETOS, 2011, 2012).  

Pesquisas (PESTUN, 2005; ROSAL et al., 2016) têm demonstrado que o 

domínio fonológico exerce grande influência no processo de aprendizagem da leitura 

e da escrita, uma vez que este possibilita a generalização dos sistemas. Habilidades 

do Processamento Fonológico são fundamentais para a aquisição e o 

desenvolvimento da leitura e da escrita, e esta habilidade é uma das precursoras da 

leitura.  

O Processamento Fonológico (PF) faz parte do processamento auditivo 

ligado ao domínio da leitura e escrita (Wagner; Torgesen, 1987). Para os autores, o 

processamento fonológico refere-se à informação fonológica recebida auditivamente, 

que está diretamente relacionada ao desenvolvimento da linguagem oral e da 

linguagem escrita em um sistema de escrita alfabética. A Consciência Fonológica 

(CF), Acesso ao léxico (AL) e a Memória de Trabalho Fonológica (MF) compõem o 

processamento fonológico.  

Portanto, o desempenho em diferentes habilidades, como processamento 

fonológico, ou seja, consciência fonológica, acesso rápido ao léxico mental e 

memória de trabalho fonológica, são fatores predisponentes para o desenvolvimento 

da leitura e escrita (CAPOVILLA; GUTSCHOW; CAPOVILLA, 2004; PESTUN, 2005). 

Basicamente, a consciência fonológica consiste na capacidade 

metalinguística da apreensão da consciência das particularidades e características 

formais da linguagem (PEREIRA; ROCHA, 2013). Em outras palavras, refere-se à 

habilidade em analisar as palavras da linguagem oral de acordo com as diferentes 

unidades sonoras que as compõem (BARRERA; MALUF, 2003; ROSAL; 

CORDEIRO; QUEIROGA, 2013; SILVA et al., 2015). Esta habilidade se desenvolve 

gradualmente, conforme a criança passa a se ter consciência das palavras, sílabas e 

fonemas como unidades identificáveis (FREITAS, 2003), e a permite manipular os 

sons da fala: adicionar, segmentar, transpor e substituir sílabas e fonemas, 
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identificar e produzir rimas e aliterações, entre outras. Já no plano da escrita, a 

consciência fonológica constitui pré-requisito para o estabelecimento da relação 

fonema-grafema, que é capacidade de perceber que os fonemas, isto é, os sons da 

fala, podem ser representados por grafemas, ou seja, as letras (ANTUNES; FREIRE; 

CRENITTE, 2015).  

Outra habilidade do processamento fonológico importante para o 

desenvolvimento da leitura e da escrita é a Memória de Trabalho Fonológica. 

A função da Memória de Trabalho Fonológica seria o armazenamento 

temporal, de curta duração, de uma informação lingüística limitada, sendo esta, 

particularmente, uma informação fonológica (BADDELEY, 1986, 2003). A retenção 

de informações verbais na MTF é de  essencial importância para a compreensão de 

orações, tanto faladas quanto escritas, bem como para manipular os elementos das 

palavras de acordo com a atividade solicitada (SANTOS; SIQUEIRA, 2002). A 

memória de trabalho consistiria em dois sistemas de suporte, responsáveis pelo 

processamento e manutenção da informação na memória de curto prazo, sendo um 

de natureza fonológica e outra de natureza visoespacial. É a eficiência na 

codificação fonética e sua manutenção temporária na memória que auxiliam o leitor 

a aplicar o máximo de seus recursos cognitivos para conectar fonemas isolados para 

formar palavras (MENDES; BARRERA, 2017).  

Para Rodrigues e Befi-Lopes (2009) e Montgomery (2002) existe uma 

interação entre a MTF e o conhecimento linguístico, pois déficits na habilidade 

fonológica da MT podem acarretar dificuldade na compreensão e aprendizado da 

linguagem, pois o indivíduo não consegue recordar ou processar rapidamente a 

informação auditiva. 

Acredita-se que quanto maior for essa capacidade de processamento, 

maiores serão os recursos cognitivos disponíveis para a tarefa de compreensão da 

leitura, apesar de que a compreensão requer capacidades que vão além do 

processamento fonológico, tais como: conhecimento prévio; capacidade de realizar 

inferências; dentre outros (JUSTI; ROAZZI, 2012; NASCIMENTO; AMORIM, 2016; 

GONÇALVES- GUEDIM, 2017). 

O acesso ao léxico mental é considerado um dos processos mais 

relevantes no processo da fala e da compreensão, assim como nos processos da 

leitura e escrita e configura uma operação lingüística que nos permite, com 

facilidade e rapidez, entender e produzir palavras, com o objetivo de codificar as 



2 Revisão de Literatura 36 

idéias (FRANÇA et al., 2008). Assim, o acesso ao léxico mental está relacionado à 

velocidade de acesso às informações armazenadas na memória de longo prazo e é 

o acesso rápido e eficaz às informações fonológicas que permite a decodificação de 

palavras durante o processo de leitura e escrita (ANTUNES; FREIRE; CRENITTE, 

2015). 

Logo, alterações nestas habilidades descritas, consciência fonológica, 

memória de trabalho fonológica e acesso rápido ao léxico mental, comprometem a 

aquisição de leitura e escrita e, consequentemente, no aprendizado acadêmico. Na 

sequência, vamos enunciar o conceito de dificuldades de aprendizagem que 

estamos utilizando neste estudo, outras definições existentes e arrolar alguns dados 

sobre o desempenho de escolares no Brasil. 

 

2. 3 DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

 

Não existe um consenso sobre o uso do termo “dificuldades de 

aprendizagem”. Neste trabalho o termo é usado de forma geral e ampla. Assim, 

umas das definições aceitas, e que mais se aproxima para englobar a complexidade 

dos casos clínicos, o leque de diversos perfis e possibilidades diagnósticas que 

encontramos nos escolares que participaram desta pesquisa, é a do NJCLD - 

National Joint Committee on Learning Disabilities. Esta entidade é composta por 

representantes de onze das mais importantes organizações implicadas no tema: 

ASHA - American Speech-Language-Hearing Association, AHEAD - Association on 

Higher Education and Disability, AET - Association of Educational Therapists, CLD - 

Council for Learning Disabilities, DCDD - Division for Communicative Disabilities and 

Deafness (DCDD)/Council for Exceptional Children, DLD - Division for Learning 

Disabilities (DLD)/Council for Exceptional Children, IDA - International Dyslexia 

Association, IRA - International Literacy Association, LDA - Learning Disabilities 

Association of America, NASP - National Association of School Psychologists, NCLD 

- National Center for Learning Disabilities (NJCLD, 2018). 
 Termo geral que se refere a um grupo heterogêneo de transtornos que se 

manifestam por dificuldades significativas na aquisição e uso da escuta, 
fala, leitura, escrita, raciocínio ou habilidades matemáticas.Estes transtornos 
são intrínsecos ao individuo, supondo-se devidos à disfunção do sistema 
nervoso central e podem ocorrer ao longo do ciclo vital. Podem existir junto 
com as dificuldades de aprendizagem problemas nas condutas de 
autorregulação, percepção social e interação social, mas não constituem em 
si mesmas uma dificuldade de aprendizagem. Ainda que as dificuldades de 
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aprendizagem possam ocorrer concomitantemente com outras condições 
incapacitantes (por exemplo, deficiência sensorial, atraso mental, 
transtornos emocionais graves) ou com influências extrínsecas (tais como 
as diferenças culturais, instrução inapropriada ou insuficiente) não sãoo 
resultado dessas condições ou influências (NJCLD, 1988). 

 
Há ainda outras definições. De acordo com a classificação internacional 

de doenças - CID-10 (WHO, 2008) -, os transtornos de aprendizagem são definidos 

como alterações na aquisição e desenvolvimento das habilidades escolares que 

derivam de algum tipo de disfunção biológica.  

Não é uma tarefa  simples o diagnóstico de um distúrbio de 

aprendizagem,  pois necessário assegurar-se que fatores psicopedagógicos e 

condição socioeconômica familiar não estejam comprometendo o desenvolvimento 

escolar do aluno (GOTO, 2006; CARVALHO; CRENITTE; CIASCA, 2007). 

Segundo Drout (2003), dificuldades de aprendizagem podem ocorrer no 

escolar que não adquiriu os pré-requisitos necessários que irão desenvolver 

condições, capacidades e habilidades para o processo de aprendizagem 

(motricidade, integração sensório-motora, habilidades perceptivo-motoras, 

desenvolvimento da linguagem, habilidades conceituais e habilidades sociais) e 

início da alfabetização, com consequências que podem se manifestar ao longo do 

período escolar. 

Já o distúrbio de aprendizagem está relacionado à dificuldade ou 

incapacidade de aprender por motivos orgânicos (DROUET, 2003). Os distúrbios 

implicam uma modificação dos padrões de aquisição, assimilação e transformação, 

sejam por vias internas ou externas do indivíduo, acrescentando, distúrbios de 

aprendizagem como oriundos de disfunção do Sistema Nervoso Central relacionada 

a uma falha no processo de aquisição ou do desenvolvimento. Portanto, seu caráter 

é funcional, caracterizando uma perturbação dentro de um processo. Assim, 

distúrbios de aprendizagem representam uma perturbação no ato de aprender, dada 

uma modificação dos padrões de aquisição, assimilação e transformação, sejam por 

vias internas ou externas ao indivíduo (CARVALHO; CRENITTE; CIASCA, 2007). 

É importante que notar a diferenciação que existe em relação ao termo 

dificuldade escolar, pois este está relacionado especificamente a um problema de 

ordem e origem pedagógica. (CIASCA, 2004). 

Projeções recentes realizadas a partir dos resultados do Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos (PISA - Programme for International Student 
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Assessment) estimam que alunos brasileiros vão demorar aproximadamente 260 

anos para atingir os índices de leitura dos países desenvolvidos. Em matemática, a 

estimativa é de 75 anos (WBG, 2018).  

O PISA promove avaliações a cada 3 anos nas áreas de leitura, 

matemática e ciências com estudantes de 15 anos, gerando indicadores para 

promover discussões sobre a qualidade da educação e políticas de melhoria do 

ensino. Os dados de 2015 revelaram que metade da população escolar não 

alcançou o nível básico de proficiência em leitura e, desde 2009 o desempenho vem 

sofrendo quedas consecutivas (PISA, 2015). 

Germano, César e Capellini (2017) constataram em protocolos avaliativos 

recentes média de 1 acerto (2,5%) no teste de leitura de palavras e pseudopalavras 

no grupo de escolares do 1º ano do ensino fundamental. Estudo anterior realizado 

por Stein (1994) classificaria alunos com menos de 7 anos em situação de 

desempenho inferior se essa mesma pontuação fosse observada, pois a média era 

de aproximadamente 40% de acertos. 

A queda de desempenho dos escolares nas últimas décadas tem 

influenciado inclusive parâmetros normativos dos testes. As altas taxas de fracasso 

escolar têm sido associadas principalmente à insuficiente estimulação das 

habilidades precursoras à aquisição da linguagem escrita, ou seja, as falhas estão 

centradas majoritariamente no próprio processo de ensino (WERMEIER; FACCHINI, 

2016; BIGOCHINSKI; ECKSTEIN, 2016; FREIRE, 2018).  

Em função dos dados apresentados, e considerando a influência que o 

ambiente pode exercer no processo de aprendizagem, passaremos ao tópico sobre 

a relação entre a exposição a metais pesados, ações no sistema nervoso e suas 

consequências em habilidades cognitivas. 

 

2. 4 METAIS PESADOS: NEUROTOXICIDADE E INFLUÊNCIAS EM HABILIDADES 

COGNITIVAS 

Metais pesados é um termo não estabelecido pela IUPAC (International 

Union of Pure and Applied Chemistry), mas popularmente e academicamente 

utilizado para definir um grupo de elementos químicos situados entre o Cobre (Cu) e 

o Chumbo (Pb) na tabela periódica (DUFFUS, 2002), tendo como características 

principais o fato de serem muito reativos e bioacumulativos, o que significa que o 

organismo não é capaz de eliminá-los de uma forma rápida e eficaz (ROCHA, 2009). 
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Alguns metais são essenciais para o desenvolvimento dos seres vivos, 

que se designam por micronutrientes, como o zinco, magnésio, cobalto e ferro. 

Porém, outros traduzem-se em agentes tóxicos prejudiciais ao organismo, são 

micro-contaminantes ambientais como o arsênio, chumbo, cádmio, mercúrio, 

alumínio, titânio, estanho e tungstênio. Há ainda elementos que são essenciais e 

simultaneamente micro-contaminantes: cromo, zinco, ferro, cobalto, manganês e 

níquel. Quando algum dos metais tóxicos atinge o organismo vai interagir com este, 

podendo ocorrer a eliminação sem a produção de efeitos, ou provocar diversos 

danos (SALGADO, 1996). 

São diversas as fontes de elementos tóxicos indesejáveis. No caso dos 

alimentos, tais elementos podem estar presentes como resultado da contaminação 

ambiental ou decorrente dos processos de manipulação, produção, manufatura, 

processamento, preparação, empacotamento, embalagem, transporte, expedição e 

de descarte (AZEVEDO; CHASIN, 2003; SANTOS, 2009). 

Desde a década de 1970 até a atualidade vêm sendo publicados estudos 

sobre os efeitos de metais pesados no desempenho cognitivo, resultando em déficits 

de aprendizagem (KING, 1972; KOTOK, 1972; PIHL; PARKES, 1977; FOX, 1979; 

CAPEL et al., 1981; ELY, 1981; GRANT et al., 1988; FELDMAN; WHITE, 1992; 

CANFIELD et al., 2003a; CANFIELD et al., 2003b; GRANT, 2004; MCLAINE et al., 

2013; GRANDJEAN; LANDRIGAN, 2014). 

Há também evidências crescentes de que a co-exposição a múltiplos 

metais pode resultar em neurotoxicidade aumentada em comparação com a 

exposição a um único metal, em particular durante o início da vida (SANDERS; 

HENN; WRIGHT, 2015). 

No presente estudo destacou-se o chumbo, devido à forte presença 

ambiental, a ampla gama de evidências apresentadas na literatura científica, bem 

como pelos estudos envolvendo este agente neurotóxico já realizados no município 

de Bauru. 

 

2.4.1 Chumbo: 
 

A intoxicação por chumbo é um problema de saúde pública global, 

especialmente nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento (SATCHER, 

2000; KOLLER et al., 2004; AHAMED et al., 2005). É um contaminante comum do 
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ambiente, empregado em vários setores industriais, além da sua ocorrência natural 

(SARYAN; ZENZ, 1994). 

O chumbo não existe naturalmente em nenhum organismo, não 

desempenha funções nutricionais, nem bioquímicas e sua presença no organismo é 

prejudicial (ROCHA, 2009).  

Trata-se de um agente neurotóxico ambiental historicamente bem 

documentado que produz comprometimento no desenvolvimento cognitivo, 

aprendizagem e memória. Essas deficiências precoces no desenvolvimento 

neurológico causam aumento da excitabilidade cerebral através da interrupção da 

sinalização mediada por cálcio durante períodos críticos de sinaptogênese, 

induzindo a competição com cálcio, resultando em desenvolvimento e 

funcionamento cerebrais alterados ao longo da vida (NEUWIRTH et al., 2017). 

A exposição humana ao chumbo pode ocorrer por inalação, ingestão e 

contato dérmico (OLYMPIO et al., 2009). 

A intoxicação pode ser aguda ou crônica – neste caso a absorção é lenta 

e progressiva, uma vez que o processo é cumulativo (CALABUIG, 2004). 

As populações residentes próximas a fábricas de baterias, siderúrgicas e 

metalúrgicas correm maior risco de contaminação (MACHADO et al., 2012), porém 

não são as únicas expostas, pois as principais fontes de exposição ao chumbo são: 

a dieta alimentar, água, baterias, soldas, gasolina com chumbo, plásticos, tintas 

domésticas à base de chumbo em casas antigas, gás, utensílios de cerâmica, 

garrafas de vidro, brinquedos, pigmentos, maquiagem facial, cigarro, cerâmica 

vidrada, pisos de granito, suplementos de cálcio, fitoterápicos, tubos com chumbo 

para abastecimento de água, chumbo no solo, atividade industrial ou de mineração – 

exposição passada ou presente (MIELKE; REAGAN, 1998; FEWTRELL et al., 2004; 

OLYMPIO et al., 2009).   

A água potável também pode ser contaminada pelo chumbo. Esta 

contaminação pode ocorrer tanto na fonte, devido à deposição de fontes ambientais, 

quanto no sistema de distribuição de água, pois os sistemas municipais de 

distribuição contêm em sua infra-estrutura componentes que podem lixiviar o 

chumbo, como linhas de serviço principais que conectam a rede principal à 

residência do consumidor, tubos de chumbo que fornecem água para o interior da 

residência e tubulações de cobre que foram unidos usando tubos e acessórios de 

latão de solda de chumbo (OLYMPIO et al., 2009). 
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Estudo realizado em São Paulo por Teixeira et al. (2001) constatou que 

11% das tubulações utilizadas nos sistemas de distribuição de água de 100 escolas 

do município apresentavam níveis de chumbo superiores ao limite considerado 

seguro pela OMS - Organização Mundial da Saúde. Em 2% das amostras de água, o 

nível de chumbo foi cinco vezes maior que o recomendado (<10 µg / dL, índice 

estabelecido na época pela OMS), ameaçando a saúde dos escolares. 

A prolongada exposição à água contaminada pode ter grande impacto na 

saúde pública. O efeito de contaminações químicas na água potável ingerida pelo  

ser humano é mais crônico do que do que agudo e, atua como um agente silencioso. 

Os padrões de qualidade de água recomendados pela OMS são aplicados para 

elementos individuais, mas os efeitos sinérgicos dos metais traço e ânions não são 

considerados (WASANA et al., 2017). Ocorre que, apesar da fluoretação da água de 

abastecimento para prevenção da cárie dentária é recomendada pela OMS e é 

considerada medida de saúde pública (RAMIRES et al., 2006; BUZALAF et al., 

2013; GARBIN et al., 2017), devido à falta de controle de rotina de elementos traços, 

pode haver efeitos sinérgicos danosos ao organismo humano pela combinação do 

fluoreto com o chumbo e outros metais pesados eventualmente presentes na água 

de abastecimento (WASANA et al., 2017). Estudo com ratas mostra que o fluoreto 

aumenta consistentemente as concentrações de chumbo no sangue e de chumbo 

nos tecidos expostos a baixos níveis do metal e sugere que um efeito biológico, 

pode estar relacionado à associação epidemiológica entre os níveis de chumbo 

aumentados em crianças que vivem em comunidades com água fluoretada (SAWAN 

et al., 2010). Também vale mencionar estudo que associa o cloro empregado nos 

sistemas de tratamento de água a alterações nos níveis de chumbo no sangue 

(MIRANDA et al., 2007). 

Rocha (2009) relata os seguintes efeitos apresentados na literatura que o 

chumbo pode provocar no sistema nervoso. No nível morfológico leva à quebra das 

ligações célula a célula devido a alteração temporal na sua programação, 

interferência nas moléculas de adesão das células nervosas e alteração do tempo 

de migração das células nervosas; do ponto de vista farmacológico causa 

interferência na função de neurotransmissores; provoca desregulação do 

metabolismo do cálcio, bloqueando os canais de cálcio dependentes de voltagem 

das membranas, a substituição do cálcio na bomba cálcio/sódio e a competição para 

entrar na mitocôndria (ROCHA, 2009).  
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No sistema periférico, devido às alterações morfológicas ocorrem 

desmielinização e degeneração axonal, o que prejudica as funções psicomotoras e 

neuromusculares; bloqueio pré-sináptico com degeneração das células de Schwann; 

distúrbios nos vasos cerebrais e proliferação de células gliais nas massas cinzenta e 

branca (NAKAMURA, 2002).  

Entre os vários tipos de células neurais, a sensibilidade diferencial à 

toxicidade do chumbo, classificadas da mais para a menos sensível seria: células 

mielinizantes, neurônios e astroglias. Além disso, a astroglia absorve e armazena 

grandes quantidades de chumbo intracelularmente. Alvos moleculares críticos para 

lesão induzida por chumbo parecem estar presentes durante a neuritogênese e / ou 

sinaptogênese (TIFFANY-CASTIGLIONI, 1993).  

Ademais, investigações mais recentes apontam que a acumulação 

crônica de chumbo no corpo humano perturba a diferenciação de oligodendroglias. 

Como os neurônios não sobrevivem em meio de cultura sem essas células, a 

interferência na diferenciação das oligodendróglias resulta em desmielinização, (MA, 

2015).  

De acordo com Xue (2017), a exposição a este metal pesado, em 

particular durante a vida pós-natal, aumenta a suscetibilidade à disfunção cognitiva e 

aos resultados neurodegenerativos. O efeito prejudicial da exposição ao chumbo 

deve-se a uma produção crescente de espécies de oxigênio reativo (ROS - reactive 

oxygen species) que supera os sistemas antioxidantes e finalmente leva à disfunção 

cognitiva. 

Os processos fisiológicos de absorção, distribuição, armazenamento e 

eliminação do chumbo sofrem influência de fatores endógenos – como a constituição 

genética, estado de saúde, fatores antropométricos – e fatores exógenos, entre eles 

a exposição simultânea a outras substâncias, tais como drogas, álcool e fumo 

(MOREIRA; MOREIRA, 2004).  

Em relação ao sexo, os meninos são mais afetados cognitivamente pela 

exposição ao chumbo do que as meninas (KHANNA, 2014; VEGA-DIENSTMAIER et 

al., 2006). Há evidências de que homens sofrem mais as consequências 

neurobiológicas à exposição ao chumbo do que mulheres (BARBOSA et al., 2006; 

GILLIES; MCARTHUR, 2010; BRUBAKER et al., 2011) e o argumento é que o 

estrógeno e o estradiol têm ação protetora aos agentes neurotóxicos (BRUBAKER et 

al., 2011). O estrógeno ainda exerce efeitos benéficos na aprendizagem, memória, 
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humor, nos processos de desenvolvimento e nos processos degenerativos 

(GILLIES; MCARTHUR, 2010). 

Fatores nutricionais são apresentados na literatura como possíveis 

moduladores dos níveis de chumbos no organismo, como a ingestão de leite e 

derivados (GOMES et al., 2016) a suplementação de ferro (de FERREIRA et al., 

2017). Se a ingestão de chumbo ocorrer durante uma refeição, a absorção é cerca 

de 2% a 16% do total ingerido e, em caso de ingestão em período de jejum, a 

absorção é cerca 60% a 80%. Baixos teores de Ca ou Fe na dieta aumentam a 

absorção do Pb. Em crianças, a absorção é de aproximadamente 50%. Já em 

adultos é em torno de 15%. Após a absorção o chumbo é absorvido e distribuído nos 

tecidos moles - principalmente no sangue, fígado e rins - e nos tecidos rígidos - 

ossos e dentes (AZEVEDO; CHASIN, 2003). Portanto, a absorção de chumbo pela 

via digestiva depende principalmente de fatores relacionados com a alimentação, 

como o estado de jejum, a ingestão de proteínas e a presença de cálcio, ferro e 

também do fósforo. Observas-se que alguma deficiência destes nutrientes aumenta 

a absorção de chumbo e vice-versa, devido à competição pelo mecanismo de 

transporte (ROCHA, 2009). Com o tempo, o chumbo é redistribuído e depositado 

nos ossos (95%), dentes e cabelo, provavelmente por seguir as rotas metabólicas do 

cálcio. Níveis elevados de chumbo também podem ser encontrados na aorta, 

glândulas suprarenais, tireóide e jejuno. O chumbo pode ultrapassar ainda a barreira 

hematoencefálica, porém é encontrado no cérebro em pequenas concentrações, 

acumulando-se com maior predominância na substância cinzenta e nos gânglios da 

base (NAKAMURA, 2002). O metal também pode atravessar livremente a barreira 

transplacentária, sendo transferido para o feto, distribuindo-se pelas gônadas e pode 

ser excretado pelo leite materno após a sua exposição em mães (SKERFVING, 

1993; SKERFVING, BERGDAHL, 2015). A mobilização de chumbo materno durante 

a gravidez e lactação, juntamente com a exposição ambiental aumenta a carga 

corporal de chumbo em crianças (SILBERGELD, 1991; FEWTRELL et al., 2004). 

 

2.4.1.1 Exposição infantil ao chumbo 
 
O Fundo das Nações Unidas para a infância (UNICEF) adverte quanto à 

vunerabilidade infantil ao chumbo, pois a absorção deste metal pesado ocorre em 

maiores níveis nesta população quando comparado aos adultos (CDC, 2004).  
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Em 1890 foram descobertos os primeiros casos de intoxicação por 

chumbo em crianças. No entanto, apenas em 1920, foi formalmente assumido que 

as crianças consistem numa população de risco à exposição ao chumbo (KOLLER 

et al., 2004).  

A contaminação crônica por efeito à exposição ao chumbo, mesmo a 

baixos níveis, é um problema relevante para a saúde infantil (ROJAS; ESPINOSA; 

SEIJAS, 2003), uma vez que as crianças apresentam elevado risco devido à 

susceptibilidade aos efeitos tóxicos pela exposição ao metal (CDC, 2004). 

Estudos toxicológicos e epidemiológicos em crianças indicaram que o 

cérebro em desenvolvimento é mais vulnerável à toxicidade do chumbo e resulta em 

déficits na função cognitiva em crianças. Problemas de aprendizagem e memória em 

animais expostos a chumbo durante os estágios embrionário e gestacional também 

demonstraram dano cerebral contínuo até o estágio adulto (SOLEIMANI, 2017). 

O mecanismo dos efeitos do chumbo no neurodesenvolvimento vem 

sendo amplamente estudado. O chumbo tem sido implicado em diversos processos 

como aumento da sensibilidade à dopamina (CORY-SLECHTA; POKORA; 

WIDZOWSKI, 1992), diminuição dos níveis cerebrais de serotonina (NEEDLEMAN el 

al., 2002), disfunção mitocondrial, estresse oxidativo, desregulação do turnover 

proteico, inflamação cerebral, diminuição do metabolismo energético celular, 

peroxidação lipídica, atividade alterada dos sistemas de primeiro e segundo 

mensageiros, expressão anormal do fator neurotrófico e alterações da regulação de 

transmissão de gens (JUREWICZ; POLANSKA; HANKE, 2013).  

Durante os períodos pré, peri e pós-natal (até dois anos), a exposição ao 

chumbo traz sérias consequências que perduram da infância à adolescência, pois a 

concentração de chumbo em tecidos cerebrais permanece elevada, por um período 

consideravelmente maior que nos tecidos sangüíneos, ainda que o período de 

exposição tenha sido breve (RICE, 1998; ROJAS; ESPINOSA; SEIJAS, 2003). O 

hábito de bebês e crianças pequenas de levar a mão e objetos à boca os torna mais 

suscetíveis à ingestão de chumbo (OLYMPIO et al., 2009).  

Resumidamente, são relatados na literatura as seguintes disfunções 

neuropsicológicas na infância causadas pela intoxicação por chumbo: diminuição da 

capacidade cognitiva, déficit de atenção, concentração, memória, inteligência, 

aprendizagem, processos perceptivos, desenvolvimento psicomotor e interpessoal. 

Quando a exposição ocorre em estágios iniciais do desenvolvimento também são 
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consequências o retardo no crescimento e efeitos neuroendócrinos (MINDER et al., 

1994; WASSERMAN et al., 1994; SCHNAAS et al., 1999; LANPHEAR et al., 2000; 

VEGA-DIENSTMAIER et al., 2006; SAN JORGE et al., 2008). O déficit de atenção e 

hiperatividade associados chumbo estão relacionados ao seu efeito tóxico no 

sistema do neurotransmissor dopamina (WANG et al., 2008; CHANG; KUEON; KIM, 

2014; LUO et al., 2014). 

Em 2004, Koller et al. já alertavam que, mesmo com a redução da 

exposição ao chumbo através do ar e fontes de água devido à introdução de 

gasolina livre de chumbo e à substituição de encanamentos e tanques de água por 

alternativas livres do metal especialmente nos países desenvolvidos e da 

consequente queda de níveis de chumbo no sangue, a intoxicação de crianças por 

chumbo ainda era um grande problema de saúde pública para certos grupos de risco 

de crianças devido aos efeitos do metal no desenvolvimento intelectual na infância. 

Um dado importante é sobre a associação do chumbo no sangue e déficit intelectual 

mesmo em níveis abaixo de 10µg/dL (índice aceitado na época), o que sugere que 

não há margem segura quando há exposição (KOLLER et al., 2004). 

Chiodo et al. (2004) conduziram um dos primeiros estudos a examinar 

déficits neurocomportamentais específicos em crianças expostas a níveis muito 

baixos de chumbo no sangue, com uma amostra composta por 246 crianças afro-

americanas. Suas concentrações de chumbo no sangue foram avaliadas aos 7,5 

anos de idade. Os resultados revelam déficits neurocomportamentais nas áreas de 

inteligência, tempo de reação, integração visomotora, habilidades motoras finas, 

atenção, incluindo funções executivas, comportamentos problemáticos relatados 

pelo professor. Os autores verificaram efeitos identificados como “comportamento 

assinatura do chumbo’’ nos domínios específicos da atenção, integração visomotora, 

comportamento social e habilidades motoras. Foram encontradas associações 

mesmo a níveis de chumbo tão baixos quanto 3 µg/dL que representam evidências 

adicionais de que não há limite inferior aparente para a exposição pós-natal ao 

chumbo.  

Ferlemi et al. (2014) investigaram se o mecanismo subjacente dos efeitos 

induzidos por chumbo (Pb) sobre a aprendizagem/memória e medo/ansiedade 

envolvem mudanças na enzima acetilcolinesterase (AChE) G4 (mais abundante no 

cérebro) ou na atividade da isoforma G1, e/ou a uma suposta ruptura local do 

equilíbrio oxidante/antioxidante. Foram utilizados camundongos machos adultos. O 
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consumo de Pb causou déficits significativos na capacidade de aprendizagem/ 

memória dos ratos e aumentou a ansiedade. O consumo da solução de Pb inibiu a 

atividade das duas isoformas da AChE em todas as regiões do cérebro testadas.  

Geier, Kern e Geier (2017) avaliaram a relação dose-resposta potencial 

entre os níveis sanguíneos de Pb e o risco de dificuldades de aprendizagem (LDs - 

Learning Disabilities). Conduziram um estudo transversal que examinou nos Estados 

Unidos 1411 crianças entre 6 e 15 anos de idade da Pesquisa Nacional de Saúde e 

Nutrição de 2003-2004 (NHANES - National Health and Nutrition Examination 

Survey), analisando dados demográficos, questões relacionadas à saúde e testes 

laboratoriais. Os autores estimam que 1 milhão de pessoas nascidas nos EUA entre 

1989 e 1998 desenvolveram LDs a partir de níveis elevados de Pb no sangue. No 

geral, este estudo revelou uma associação dose-dependente significativa entre o 

aumento dos níveis de Pb no sangue infantil e o risco de um diagnóstico de LD, mas 

não foi possível estabelecer uma relação direta de causa e efeito entre a exposição 

ao Pb no sangue e o diagnóstico de LD. Concluem que a exposição à Pb na infância 

deve ser considerada ao avaliar as crianças com LDs, e esforços contínuos devem 

ser feitos para reduzir a exposição ao Pb.  

Como mesmo a baixa exposição ao chumbo demonstra ser um fator de 

risco para deficiências cognitivas e de aprendizado em crianças, tem sido estudada 

sua associação a déficits no processamento auditivo temporal que prejudicam a 

compreensão auditiva e as habilidades de leitura. Uma pesquisa com ratos expostos 

a baixos níveis de chumbo no início da vida revela que apresentam um 

comprometimento comportamental significativo em uma tarefa de discriminação da 

taxa temporal auditiva. A exposição ao chumbo também resulta em uma degradação 

da taxa de repetição neuronal após a sincronização de capacidade e resposta no 

córtex auditivo primário. Esses estudos em um modelo animal identificam o córtex 

auditivo primário como um novo alvo para a baixa exposição ao chumbo e 

demonstram que o treinamento perceptivo pode melhorar os déficits induzidos pelo 

chumbo na discriminação cortical entre as seqüências sonoras (ZHU et al., 2016). 

Revisão elaborada por Dzwilewski e Schantz (2015) resume evidências 

de que a exposição pré-natal e/ou pós-natal precoce a certos produtos químicos, 

tanto artificiais (como os policlorobifenilos - PCBs) quanto naturais (como o chumbo 

e mercúrio), pode estar associada a atrasos ou deficiências no desenvolvimento da 

linguagem. Especificamente em relação ao chumbo, os resultados dos estudos 
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prospectivos analisados sugerem que existe uma associação entre exposição 

precoce ao chumbo e decréscimos na cognição global, bem como processamento 

auditivo, compreensão e leitura e soletração. Os autores apontam como curiosidade 

um estudo de corte de Ernhart e Greene (1990) em que associações significativas 

entre a exposição ao chumbo e medidas específicas de desenvolvimento da 

linguagem foram observadas, apesar de não haver associações significativas de 

chumbo com a função cognitiva global nesta coorte. Isso sugere que medidas 

diretas do desenvolvimento da linguagem podem detectar efeitos que não são 

refletidos nas medidas da capacidade cognitiva global (DZWILEWSKI; SCHANTZ, 

2015). 

Como vimos, o chumbo causa efeitos adversos significativos no cérebro 

em desenvolvimento, resultando em deficiências cognitivas e de aprendizagem em 

crianças. O processo pelo qual o chumbo produz essas mudanças negativas ainda  

vem sendo estudado. O fato de as crianças com esses efeitos também 

apresentarem déficits no processamento auditivo central, indica, entretanto, que 

pode existir uma relação entre a exposição ao chumbo, o processamento auditivo 

prejudicado e a disfunção comportamental. Um estudo realizado com ratos, 

demonstrou os efeitos neurotóxicos persistentes da exposição precoce ao chumbo 

no processamento neuronal comportamental e cortical da informação espacial do 

som. Os resultados também indicam que o treinamento auditivo que exige atenção 

pode remediar déficits neurológicos corticais induzidos por chumbo, mesmo após a 

ocorrência dos mesmos (LIU et al., 2018). 

Embora os usos de chumbo tenham sido restringidos, depois de 

extensivamente ter sido usado como aditivo de gás e pesticida, em tintas, baterias, 

tubos, enlatados e fabricação de brinquedos, sua presença persiste em nosso 

ambiente, especialmente em casas mais antigas e, geralmente, no solo e na água 

(ROY et al., 2014). 

Atualmente, nos países desenvolvidos, a maior preocupação está 

associada ao impacto negativo do chumbo no coeficiente de inteligência (QI) de 

crianças pequenas, pois pode ser irreversível, e ao aumento do risco de dificuldades 

de aprendizagem, uma vez que nos últimos anos diversos estudos vem sugerindo 

que nenhum nível de exposição ao chumbo é seguro. Como há uma ênfase 

crescente na prevenção de que crianças sejam expostas a chumbo tanto para evitar 

danos potenciais quanto porque pode ser difícil reduzir os níveis de chumbo no 
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sangue depois de terem aumentado , especialmente se as crianças foram expostas 

ao chumbo por um longo tempo, a Alemanha, os EUA e o Canadá reduziram os 

seus valores de referência de chumbo no sangue para crianças (o nível considerado 

um "nível de fundo" acima do qual as fontes de exposição devem ser investigadas) a 

5µg/dL de sangue ou menos. Seguindo esses exemplos, o Conselho Nacional de 

Pesquisa Médica e de Saúde (NHMRC - National Health and Medical Research 

Council) australiano passou a recomendar que o nível de referência para sua 

população geral seja reduzido para 5 µg/dL. Estima-se que 100.000 crianças 

australianas tenham níveis de chumbo no sangue igual ou superior a 5 µg/dL. 

(BORELAND; LYLE, 2014) 

Reiterando afirmação do parágrafo anterior, ao longo dos anos o 

parâmetro americano de aceitação de chumbo no sangue foi caindo gradativamente, 

amparado por estudos científicos. Desde 2012 seu valor de referência, baseado no 

97,5 percentil da distribuição do nível de chumbo no sangue em crianças de 1 a 5 

anos nos Estados Unidos, é de 5 µg/dL, de acordo com a recomendação do 

ACCLPP - Advisory Commitee on ChildhoodLead Poisoning Prevention (OLYMPIO 

et al., 2017).  

Ainda assim, o envenenamento por chumbo continua a ser um dos 

perigos de saúde ambiental mais prevalentes e evitáveis que afetam as crianças. A 

baixa exposição ao chumbo demonstrou aumentar significativamente o risco de 

dificuldades de aprendizagem, problemas comportamentais e atraso no 

desenvolvimento. A Intervenção Precoce (EI - Early Intervention) é um programa 

federal americano criado para apoiar o desenvolvimento de crianças desde o 

nascimento até os 3 anos de idade que estejam enfrentando ou estejam em risco de 

atraso no desenvolvimento. Em 2016, o EI e um Grupo de Trabalho do Chumbo foi 

criado em Illinois para abordar a melhor prática de oferecer serviços para crianças 

que foram expostas ao chumbo (HAMP; ZIMMERMAN; HOFFEN, 2018). 

 

2.4.1.2 Estudos nacionais 
 
Mesmo com toda a preocupação internacional apresentada, ainda 

carecemos no Brasil de estudos epidemiológicos sobre os índices de chumbo no 

organismo da população (SCHIFER; JUNIOR; MONTANO, 2005; OLYMPIO et al., 

2017). 
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Desde 1992 a gasolina no Brasil é livre de chumbo. Porém, a falta de 

controle rigoroso sobre o descarte no ambiente de resíduos domésticos e industriais, 

associado à baixa taxa de reciclagem de baterias, mantém o chumbo como um 

contaminante sempre presente e em quantidades não desprezíveis. Além disso, o 

chumbo é usado em mais de 200 processos industriais distintos (ARRUDA-NETO et. 

al., 2009). 

Para ilustrar a situação no Brasil, foram selecionados dois estudos (um de 

área urbana e um de área rural) que se reportam a diferentes localidades e 

situações envolvendo escolares: 

Da realização de um inquérito populacional de exposição a substâncias 

químicas na cidade do Rio de Janeiro, derivou um subprojeto com alvo nas crianças 

de 8 a 10 anos para traçar um perfil de exposição ao chumbo de escolares na 

cidade. Um projeto-piloto (MAZOTO, 2011) foi realizado em duas escolas públicas 

do município, sendo o critério de escolha a localização em regiões com diferentes 

características socioambientais. A fim de avaliar a exposição ao chumbo em 

escolares de ambos os sexos, realizou-se um estudo transversal que se iniciou com 

entrevistas com as crianças e seus responsáveis para levantamento das variáveis 

de exposição, seguidas de medidas antropométricas da criança e a coleta de 

sangue capilar. Os resultados revelaram diferença estatisticamente significativa nas 

concentrações de chumbo em sangue capilar entre as duas escolas. Além disso, foi 

observado também diferença significativa quanto à exposição das crianças em 

relação via alimentos ou solo potencialmente contaminados. A conclusão sugere que 

crianças que vivem em áreas supostamente mais poluídas estão mais expostas ao 

chumbo. 

Outro estudo nacional selecionado refere-se à avaliação de metais tóxicos 

e elementos essenciais em crianças com deficiências de aprendizagem de uma área 

rural do sul do Brasil (NASCIMENTO et al., 2014), foi um estudo que utilizou como 

amostras sangue, cabelo e água potável.  Participaram 20 crianças de uma área 

rural e 20 crianças de uma área urbana. Crianças rurais com imaturidade visual-

motora apresentaram níveis de Pb no cabelo significativamente aumentada em 

relação às crianças rurais sem imaturidade visual-motora. Os autores apontam que o 

baixo desempenho apresentado em testes de habilidade cognitiva pelas crianças 

rurais pode ser relacionado à exposição ao chumbo.  
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2.4.1.3 Estudos em Bauru (chumbo sanguíneo) 
 

No município de Bauru, em 2002, por ocasião da constatação de resíduos 

industriais de chumbo nas proximidades de uma fábrica de baterias, foram 

notificados diversos casos de intoxicação aguda, o que levou a criação do Grupo de 

Estudo e Pesquisa da Intoxicação por Chumbo em Crianças de Bauru, o GEPICCB, 

composto por uma gama de profissionais e pesquisadores de diversos centros, 

como universidades, hospitais, além de órgãos do serviço público e voluntários, que 

resultou numa experiência intersetorial, multidisciplinar e interinstitucional. O grupo 

foi responsável por uma série de medidas de investigação clínico-epidemiológica e 

tratamento das crianças afetadas pela exposição. Os procedimentos clínicos foram 

realizados sob a coordenação da equipe de Neuropediatria da Faculdade de 

Medicina de Botucatu (FMB – UNESP). A equipe multiprofissional inclui médicos 

(otorrinolaringologistas, pediatras, hematologistas), dentistas, pediatras, psicólogos, 

fisioterapeutas, fonoaudiólogos, assistentes sociais e auxiliares. A realização de 

exames em 853 crianças na faixa etária de 0 a 12 anos, constatou a existência de 

314 crianças com níveis de chumbo no sangue superiores ao índice aceitável pelo 

Centers for Disease Control and Prevention, que ainda preconizava 10µg/dL 

(PADULA et al., 2006). 

O acidente socioambiental ocorrido em Bauru, deu origem a alguns 

estudos, dos quais vamos destacar os seguintes: 

Estudo conduzido por San Jorge et al. (2008), investiga a exposição ao 

chumbo como fator de risco para alterações de desenvolvimento, em especial, o 

desenvolvimento de linguagem. As autoras relatam estudos que relacionam 

defasagens linguísticas à exposição ao chumbo evidenciam por meio da 

constatação de diferenças estatisticamente significantes entre desempenho em 

testes de linguagem (tanto oral como em leitura e escrita) de crianças contaminadas 

por chumbo e grupo controle. 

Gahyva et al. (2008) conduzem um trabalho para verificar a ocorrência de 

alterações de linguagem em 20 crianças em idade pré-escolar com histórico de 

intoxicação por chumbo. Verificaram que 13 crianças apresentaram distúrbio de 

linguagem envolvendo somente a fonologia ou mais de um subsistema lingüístico. E 

concluíram que a ocorrência de crianças com distúrbio de linguagem aponta a 

contaminação por chumbo como um fator de risco para as referidas alterações, 
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ainda que sido encontrados outros fatores que pudessem levar à defasagem no 

desenvolvimento da linguagem e que a análise estatística não tenha revelado 

correlação entre a gravidade das alterações e os índices de chumbo sanguíneo 

apresentado.  

Capellini et al. (2008) também investigaram crianças contaminadas por 

chumbo devido ao acidente em Bauru em estudo comparativo sobre desempenho 

escolar. O estudo contou com crianças de seis a treze anos, de ambos os sexos, 

divididas em três grupos, sendo o grupo 1: crianças contaminadas por chumbo no 

sangue; o grupo 2: participantes com chumbo zero comprovado, moradores do 

mesmo bairro que as crianças do grupo 1; grupo 3: crianças moradoras de bairro 

distante da fonte contaminadora, porém de mesmas condições sociais que o bairro 

dos grupos 1 e 2 e sem contaminação comprovada. Os dados mostram que os 

baixos resultados obtidos pelo grupo de crianças contaminadas pode ser atribuído 

ao chumbo. 

O quarto artigo destacado desta sequência é de especial interesse, pois 

se refere à intoxicação crônica: é o artigo de Pereira e Rodrigues (2013) que 

contempla dois estudos – um transversal e um longitudinal – sobre intoxicação 

crônica por chumbo e implicações no desempenho escolar. Foi utilizado o Teste de 

Desempenho Escolar (TDE), cuja avaliação, segundo as autoras, possibilitou 

identificar repertórios acadêmicos em leitura, escrita e aritmética. Os resultados do 

estudo 1, realizado com participantes de ambos os sexos, na faixa etária de 7 a 15 

anos par avaliar a influência da plumbemia, apontou desempenho inferior 

significante para crianças com maior nível de contaminação. Os resultados do 

estudo 2, realizado ao longo de quatro anos com crianças de 10 anos para avaliar os 

efeitos da plumbemia no desempenho escolar, revelam que o nível de desempenho 

escolar permanece significantemente inferior ao esperado para a série que se 

encontram. 

Finalizando a sequência de estudos selecionados do município de Bauru, 

Moraes et al. (2014) analisaram o impacto das habilidades do processamento 

auditivo temporal e da fonologia na escrita de crianças contaminadas por chumbo, 

avaliando escrita espontânea, memória auditiva imediata, discriminação auditiva e 

consciência fonológica. As crianças contaminadas que apresentaram alteração de 

escrita obtiveram desempenho pior nas provas de consciência fonológica, 

discriminação auditiva e memória auditiva imediata. 
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Agora vamos nos dedicar a descrever o biomarcador selecionado para a 

análise da concentração de chumbo e apresentar alguns estudos internacionais, 

nacionais e locais realizados com público infanto-juvenil em que foi utilizado. 

 

2.5 ESMALTE DENTÁRIO SUPERFICIAL COMO BIOMARCADOR DE EXPOSIÇÃO 

REMOTA 

 

Encontram-se na literatura os seguintes biomarcadores de exposição ao 

chumbo e outros metais tóxicos: sangue, plasma, saliva, urina, fezes, ossos, dentes, 

unhas e cabelos (BARBOSA et al., 2005; GERLACH; GUERRA, 2009).  

Os dentes são muito estáveis para fins de preservação e a deposição de 

metais pesados durante a sua mineralização indica que são importantes 

biomarcadores. Deste modo, constituem um indicador de exposição cumulativa ao 

chumbo, pois acumulam o metal a longo prazo (MANEAKRICHTEN et al., 1991; 

TVINNERREIM; EIDE; RIISE, 2000). Os dentes são compostos de vários tecidos 

distintos formados ao longo de vários anos, e diferentes partes do dente podem se 

ligar ao chumbo em diferentes estágios da vida do indivíduo. Uma seção do dente 

pode fornecer informações históricas sobre a exposição do indivíduo ao chumbo: o 

esmalte de todos os dentes decíduos e partes do esmalte de alguns dentes 

permanentes são formados no útero e, portanto, podem fornecer informações sobre 

a exposição pré-natal ao chumbo (GULSON, 1996).  

Assim, a análise do tecido dentário humano é uma das formas de 

avaliação da exposição remota ao chumbo e a outros metais pesados tóxicos ao ser 

humano que podem afetar seu desenvolvimento cognitivo. A exposição precoce ao 

chumbo pode ser verificada in vivo por microbiópsias ácidas de superfície de 

esmalte dentário como um biomarcador para a exposição remota ao chumbo 

(BRUDEVOLD et al. 1975; OLYMPIO et al., 2010a, 2010b, 2010c), uma vez a 

dentição decídua começa a se formar no período embrionário e a maior parte da 

dentição permanente começa a se formar durante o período fetal. Quanto ao 

desenvolvimento, especificamente os dentes incisivos centrais superiores 

permanentes têm sua primeira evidência de calcificação na idade entre 3 a 4 meses, 

a coroa completa entre os 4 e 5 anos, período de erupção entre 7 e 8 anos, a raiz 

completa por volta dos 10 anos (BATH-BALOG; FEHRENBACH, 2008). 
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O esmalte dentário maduro é um material cristalino formado por 1% de 

material orgânico, 3% de água e 96% de material inorgânico ou mineralizado. É 

constituído principalmente de hidroxiapatita (Ca10(PO4)6(OH)2), um mineral 

inorgânico que, puro, contém 39, 68% em peso de cálcio e 18% de fósforo. Outros 

minerais estão presentes em menores quantidades, como o carbonato, o magnésio, 

potássio, sódio e flúor (BATH-BALOG; FEHRENBACH, 2008; HABIBAH;  

SALISBURY, 2018).  

O método usado para calcular a profundidade da biópsia foi descrito por 

Cleymaet et al. (1991) e se baseia no pressuposto de que 17,4% do peso do 

esmalte corresponde ao fósforo e que a densidade média do esmalte dental é de 

2,95g/cm3 (OLYMPIO et al., 2010c). As profundidades de biópsia são estimadas de 

acordo com a seguinte equação:  

Profundidade da biópsia = massa do esmalte (µg) / 2,95 × área da biópsia 

(mm2). 

Os níveis de chumbo no esmalte dentário diminuem da camada 

superficial externa para a camada interna do esmalte dentário (DEAN; 

SCANDRETT, 1996; RENZ et al., 1997). Estudo foi conduzido por Olympio et al. 

(2018) sobre níveis de chumbo no esmalte dentário (dental enamel lead levels - 

DELL) para verificar possível ocorrência de contaminação extrínseca e o efeito da 

geometria e profundidade da biópsia para a DELL, uma vez que essas 

características são cruciais para uma avaliação confiável da concentração de 

chumbo no esmalte dentário. Os resultados justificam seu uso como um 

biomarcador de exposição remota ao chumbo.Além disso, a determinação de 

chumbo em microbiópsias do esmalte dental superficial é um procedimento rápido, 

seguro e indolor (OLYMPIO et al., 2018). 

Como não há valores de referência estabelecidos para a população 

quanto à concentração de chumbo no esmalte dentário, é recomendado que 

somente as biópsias de uma determinada profundidade sejam comparadas entre si 

(BARBOSA et al., 2005).  

Um estudo que teve como objetivo avaliar as associações entre os 

valores de chumbo no esmalte dentário determinados em duas microbiópsias de 

esmalte obtidas de um dente decíduo e um dente permanente e avaliar como o Pb-

esmalte se correlaciona com o Pb-sangue e Pb-soro, bem como com Pb-saliva 

total), submandibular / sublingual (Pb-sub-saliva) e saliva de parótida (Pb-parótida-
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saliva) demonstrou uma correlação significativa entre o chumbo encontrado em 

dentes decíduos e permanentes, como também uma correlação significativa entre o 

Pb-soro e o chumbo em esmalte dentário decíduo e permanente. Além disso, 

verificou-se que os meninos apresentaram maior Pb-esmalte que as meninas. O 

estudo sugere que o Pb-esmalte não tem correlação com o Pb-sangue ou com o 

chumbo nas 3 diferentes salivas (COSTA DE ALMEIDA, 2011). 

Uma pesquisa com crianças entre 5 e 8 anos em 2005, residentes em 

Newcastle (uma área do norte da Inglaterra com passado marcado pela indústria 

pesada e exposição ambiental ao chumbo) utilizou como amostras dentes incisivos 

decíduos seccionados longitudinalmente a uma espessura de 300µm e polidos no 

tecido duro, com linha neonatal estava claramente visível em todas as seções, 

permitindo a identificação de esmalte e dentina pré e pós-natal para amostragem. 

Os autores relatam que os limites de detecção de rotina (LOD - limit of detection) 

foram tipicamente de 0,01 a 0,02 µgPb/g. A pesquisa foi concluída com a 

participação de 69 crianças. Os resultados desta pesquisa revelam níveis de 

chumbo no esmalte pré e pós-natal (média ± DP 0,13 ± 0,10 e 0,11 ± 0,16µg/g 

respectivamente) foram menores que na dentina (média ± DP 0,26 ± 0,16 µg/g, p 

<0,01). Todas as crianças tinham níveis de chumbo na dentina (faixa 0,06-0,77µg / 

g), 68/69 tinham níveis detectáveis no esmalte pré-natal (intervalo <LOD - 0,49µg / 

g), mas apenas 41/69 crianças apresentaram níveis de chumbo detectáveis no 

esmalte pós-natal (faixa <LOD -0,77µg/g). Os níveis de chumbo no esmalte pré-natal 

foram moderadamente correlacionados com os níveis no esmalte pós-natal e 

dentina, mas não houve correlação entre os níveis de chumbo no pós-natal e 

dentina (HODGSON et al., 2014). A linha neonatal é uma das características 

microscópicas do esmalte maduro que marca o estresse ou trauma vivenciado 

durante o nascimento pelos ameloblastos - células que sofrem diferenciação na 

região da coroa dentária durante o estágio de aposição (formação em camadas 

sucessivas de um tecido rígido). Trata-se de uma linha escura que delimita a 

margem entre a matriz de esmalte formada antes e depois do nascimento, 

encontrada em todos os dentes decíduos e nos primeiros molares permanentes 

(BATH-BALOG; FEHRENBACH, 2008). 

Estudo de Arruda-Neto et al. (2009), com foco na região da represa de 

Guarapiranga (sul da cidade de São Paulo), utilizou dentes decíduos (removidos os 

tecidos moles, lavados, secos e triturados) como biomarcadores. Esta represa é 



2 Revisão de Literatura 55 

responsável pelo abastecimento de água de 25% da população da cidade e seu 

entorno sofreu ocupação intensa e irregular por pessoas de classes 

socioeconômicas muito baixas. Concentrações de chumbo, cobre, zinco e cádmio 

acima dos limites internacionalmente aceitos foram verificadas através de medidas 

realizadas em sedimentos e materiais na barragem. Assim, a área de amostragem 

do estudo correspondeu ao entorno da barragem de Guarapiranga, desde sua borda 

até alguns quilômetros no interior, apresentando uma ocupação demográfica densa 

e irregular pelas famílias pertencentes às classes socioeconômicas mais baixas, 

enquanto a área controle foi uma região de Osasco, a oeste da cidade de São Paulo 

e a cerca de 60 km da bacia hidrográfica de Guarapiranga, cuja população utiliza 

apenas água tratada fornecida por empresas oficiais e autorizadas. Comparando 

resultados entre regiões, a concentração média de chumbo nos dentes para todo o 

conjunto de amostras, ou seja, tanto para meninos quanto para meninas, foi de  

(1,28 ± 0,11) µg/g e (0,91 ± 0,12) µg/g para crianças dos arredores da área de 

estudo (faixa etária de 4 a 12 anos) e da região de controle (faixa etária de 4 a 13 

anos), respectivamente. A análise revelou que a concentração média de chumbo 

nos dentes do entorno da barragem Guarapiranga é (41 ± 9) % maior do que na 

região controle, correspondendo a uma diferença estatisticamente significativa 

(ARRUDA-NETO et al., 2009). 

Foi avaliada por Oliveira et al. (2017) a contaminação por chumbo, 

cádmio e manganês em 125 crianças de 6 a 13 anos residentes em áreas 

contaminadas de um estuário (São Vicente, centro de Cubatão, Bertioga e Cubatão: 

Pilões / ÁguaFria) durante o período de 2006 a 2009. Segundo os autores, essa 

área do estuário é o exemplo mais importante de degradação ambiental por 

produtos químicos de fontes industriais. Trata-se de um estudo transversal, realizado 

através de exames clínicos, utilizando esmalte dentário como biomarcador. Todas as 

mães dessas crianças já viviam na área desde antes da gravidez. O protocolo de 

coleta deste estudo foi o de Gerlach (2000): 5 µL de 1,6 mol / L de HCL a 70% de 

glicerol aplicado na área por 20 segundos, solução de teste aspirada através da 

pipeta e transferida para o tubo coletor com 200 µl de água purificada; a face do 

esmalte dentário foi irrigada durante 10 s com água ultra-purificada e transferida a 

fim de atingir o volume final do tubo que atingiu 210 µl. Os autores afirmam que a 

pontuação dos resultados de metais pesados seguiu o padrão cerca de três a cinco 

micrômetros de profundidade. As concentrações médias de chumbo foram de 
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139,48 µg/g em Cubatão Pilões / Água Fria, 170,45 µg/g no centro de Cubatão, 

213,52 µg/g em São Vicente e 151,89 µg/g em Bertioga.  

A análise da concentração de chumbo foi realizada em dentes de crianças 

com alterações neurológicas em tratamento ambulatorial no Hospital das Clinicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HCFMRP-USP) e comparados os 

resultados em diferentes grupos de acordo com o diagnóstico, sendo criados cinco 

grupos independentes de crianças, com base na queixa principal, classificados da 

seguinte forma para fins do estudo: síndrome motora, epilepsia, cefaléia, dificuldade 

escolar e distúrbios do comportamento. Os resultados indicam que a profundidade 

média das microbiópsias foi 3,16 µm. Foram encontrados maiores valores de 

chumbo no esmalte superficial em grupos de crianças com classificação de 

dificuldade escolar e distúrbio do comportamento em relação àquele com epilepsia. 

Um achado interessante é de que os fatores ambientais de risco estudados não 

tiveram relação com as diferenças observadas entre esses grupos. Esse fato aponta 

para a necessidade de aprofundamento em pesquisas sobre os efeitos danosos do 

chumbo no tecido neural, mesmo quando se trata de uma população que vive em 

áreas consideradas sem risco ambiental (SAIANI, 2012). 

Almeida et al. (2007) realizaram um estudo com o objetivo de medir o 

conteúdo de chumbo no esmalte superficial de duas populações de crianças de 

quatro a seis anos de idade, sendo uma de área aparentemente não contaminada, 

localizada em Ribeirão Preto-SP-Brasil (participaram crianças de 7 escolas infantis 

públicas do município), e a outra de uma área notoriamente contaminada com 

chumbo localizada em Bauru-SP-Brasil (crianças residentes num raio de até 1 Km 

da fábrica de baterias onde ocorreu o acidente ambiental em 2002 referido no item 

2.4.1.3). Outro objetivo primário era comparar as profundidades de biópsia entre as 

duas populações. Os níveis médios de chumbo foram estatisticamente diferentes 

entre a população de Ribeirão Preto (206 µg/g, faixa: 5-1399 µg/g) e Bauru (786 mg / 

g, faixa: 320-4711 µg/g) (p<0,001), sendo que a profundidade da biópsia não diferiu 

entre as populações: Ribeirão Preto (3,9 µm, DP = 0,9) e Bauru (3,8 µm, DP = 0,9) 

(p = 0,7940). Segundo a metodologia de cálculo utilizado, os resultados mostram 

que o teor de chumbo foi estatisticamente diferente entre as duas populações para 

todos os quartis de profundidade da biópsia. Os autores concluem que esses 

achados sugerem que o chumbo acumulado no esmalte superficial dos dentes 

decíduos pode estar relacionado ao ambiente em que as pessoas residem e que 
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este tecido deve ser mais explorado como um biomarcador acessível de exposição 

ao chumbo.  

Na sequência, os autores do estudo anterior mencionado, realizam outro 

a partir das amostras prévias, contudo, buscando profundidades sub-superficiais de 

esmalte nos dentes decíduos. Concluem que os resultados apontam para a 

existência de um patamar na incorporação de chumbo na sub-superfície do esmalte, 

que pode ser detectado nos primeiros 3,18–5,9 µm do esmalte. Além disso, 

concluem que o esmalte pode ser usado para identificar crianças expostas a níveis 

mais altos de chumbo, indicando crianças e ambientes em que ocorre contaminação 

com chumbo, como também esta análise tem potencial para revelar a porcentagem 

de crianças expostas a maiores quantidades de chumbo em uma população 

(ALMEIDA et al., 2008). 

Olympio et al. (2010c) investigaram a associação entre exposição ao 

chumbo e comportamento antissocial/delinquente. Realizaram um estudo transversal 

com 173 jovens brasileiros de 14 a 18 anos residentes em bairros carentes de 

Bauru-SP, com altos índices de criminalidade. Os níveis de chumbo no corpo foram 

avaliados em microbiópsias ácidas de esmalte dentário superficial (DELL - dental 

enamel lead levels). Um dos instrumentos utilizados foi o formulário CBCL (Child 

Behavior Checklist) para analisar queixas somáticas, ansiedade/depressão, 

problemas sociais, problemas de pensamento, problemas de atenção, 

comportamento de quebrar regras, problemas de internalização e externalização, e 

escalas orientadas pelo DSM (Diagnostic and Statistical Manual): problemas 

afetivos, problemas de ansiedade, problemas somáticos, problemas de déficit de 

atenção/hiperatividade, problemas desafiadores opositivos e problemas de conduta. 

Considerando um grupo de jovens expostos a altos níveis de chumbo (≥75 

percentil), os resultados indicaram que DELL alta está associada a risco aumentado 

de exceder a pontuação clínica para queixas somáticas, problemas sociais, 

comportamento de quebrar regras e externalização de problemas (Intervalo de 

Confiança: IC 95%) (OLYMPIO et al., 2010c). 

Diante de todo o exposto, este estudo teve como objetivo principal 

Verificar os níveis de concentração remota de chumbo nos pacientes da Clínica de 

Linguagem Escrita da FOB-USP, a fim de avaliar a prevalência de exposição 

precoce a este metal pesado na amostra. 
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A ação neurotóxica do chumbo tem sido exaustivamente estudada, várias 

investigações buscam suas relações com dificuldades de aprendizagem, alguns 

deles utilizando esmalte superficial dentário como biomarcador, mas o presente 

estudo é inovador em nosso país por reunir os seguintes quesitos: não selecionar 

participantes sabidamente expostos ao agente e/ou de conhecida área de risco 

ambiental, por descrever estatisticamente a amostra quanto a características 

relevantes do histórico clínico e, especialmente, por correlacionar os níveis de 

concentração deste metal com o desempenho em avaliações de processamento 

fonológico, como também pelo biomarcador escolhido, pois permite analisar se 

houve exposição ao chumbo durante o desenvolvimento do sistema nervoso central. 
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3 PROPOSIÇÃO 
 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 
Verificar os níveis de concentração remota de chumbo nos pacientes da 

Clínica de Linguagem Escrita da FOB-USP, a fim de avaliar a prevalência de 

exposição precoce a este metal pesado na amostra. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Correlacionar os níveis de concentração remota de chumbo com o 

desempenho dos escolares em avaliações de processamento fonológico, ou 

seja, consciência fonológica, memória de trabalho fonológica, acesso rápido 

ao léxico, bem como em leitura, escrita e aritmética. 

• Descrever o perfil da amostra quanto ao sexo, à idade, a intercorrências 

gestacionais ou neonatais, presença de QI limítrofe ou rebaixado, ao histórico 

comprovado de: distúrbios de linguagem oral, alterações psicomotoras gerais, 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). 

• Identificar os bairros de origem dos escolares na época do nascimento e 

confeccionar um mapa desta distribuição no município de Bauru. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS 
 

Para atender à Resolução do Conselho Nacional de Saúde CNS 

466/2012, primeiramente o projeto foi submetido e apreciado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade de Odontologia de Bauru, da 

Universidade de São Paulo (CEP-FOB-USP) - CAAE 79194117.3.0000.541 - e foi 

aprovado em 11/04/2018. 
Os escolares selecionados participaram do estudo mediante a assinatura 

do Termo de Assentimento (TA) e mediante assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) pelos responsáveis.  

 

4.2 PARTICIPANTES 

Participaram deste estudo escolares com dificuldades ou transtornos de 

aprendizagem em atendimento na Clínica de Linguagem Escrita da Clínica de 

Fonoaudiologia da (FOB-USP) em 2018, de ambos os sexos, na faixa etária entre 9 

e 14 anos de idade e que estão regularmente matriculados no Ensino Básico de 

instituições públicas ou privadas do município de Bauru e região.  

Dos 20 pacientes em atendimento nesta clínica em 2018, 17 atenderam 

aos critérios de inclusão e participaram do estudo. 

 

4.2.1 Critérios de inclusão 
Escolares com dificuldades de aprendizagem em atendimento em 2018 

na Clínica de Linguagem Escrita da Clínica de Fonoaudiologia da FOB-USP, com 

esmalte do dente alvo da biópsia hígido e íntegro, assinatura do TCLE pelo 

responsável e do Termo de Assentimento. 

 

4.2.2 Critérios de exclusão 
Usuários de aparelho ortodôntico (pois impossibilita a coleta), escolares 

com esmalte do dente da biópsia comprometido/traumatizado, escolares que não 

tiveram TCLE e Termo de Assentimento assinados. 
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4.3 MATERIAIS 

 

4.3.1 Prontuários da Clínica de Linguagem Escrita da FOB-USP 
Esses prontuários contém avaliações de profissionais das áreas da 

Fonoaudiologia e Neuropsicologia. Para atingir os objetivos propostos, foram 

coletados os resultados das seguintes avaliações: 

 

a) Anamnese Fonoaudiológica afim de investigar a presença de histórico 

de distúrbios de linguagem oral, bem como histórico de alterações psicomotoras, de 

TDAH comprovado e de intercorrências gestacionais ou neonatais. 

 

b) Processamento fonológico: 

 

b.1) Consciência fonológica: Perfil de Habilidades Fonológicas (ALVAREZ 

et al., 2004). 

O teste é composto por itens que contemplam as habilidades fonológicas de 

análise (inicial, medial e final); adição (de sílabas e fonemas); segmentação (frasal e 

vocabular); subtração (de sílabas e fonemas); substituição; recepção de rimas; rima 

sequencial; reversão silábica e imagem articulatória. 

 

b.2) Memória de trabalho fonológica: 

 b.2.1) Teste de repetição de não palavras e dígitos (HAGE e GRIVOL, 

2009). 

O teste é composto pela prova de não palavras, constituída por 40 

palavras criadas a partir dos fonemas da língua portuguesa contendo sequências de 

não palavras de 2 a 5 sílabas, todas paroxítonas e pela prova de dígitos, formada 

por sequências de número de 1 a 9, que devem ser repetidas em ordem direta e 

inversa. A sequência direta é composta de 2 até 8 dígitos, enquanto a sequência 

inversa, de 2 até 7 dígitos. 

 ou 

 b.2.2) Teste de repetição de palavras e pseudo-palavras: TRPP 

(SEABRA, 2012) 

O TRPP tem como objetivo avaliar a memória fonológica de curto prazo 

de crianças e adolescentes entre 3 e 14 anos de idade. É composto por 16 itens 
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(sequências compostas de 2 a 6 palavras), sendo 8 para repetição de palavras e 8 

para pseudopalavras. Para cada sequência correta repetida, a criança recebe 1 

ponto, totalizando o máximo de 16 pontos. 

 

b.3) Recodificação Fonológica/Acesso ao léxico: Teste de nomeação 

rápida e automática (DENCKLA, 1974; FERREIRA, 2003). 

O Teste de Nomeação Automática Rápida (RAN) é um instrumento que 

mede o desempenho na velocidade de nomeação sequencial de uma lista de 

símbolos. O teste é composto pelas provas de velocidade de nomeação de cores, 

letras, dígitos e objetos. 

 

c) Desempenho escolar: escrita, leitura de palavras e cálculo: Teste de 

Desempenho Escolar (STEIN, 1994). 

O TDE é um instrumento que avalia de forma objetiva o desempenho 

escolar, mais especificamente nas áreas da escrita, aritmética e leitura. O teste é 

apresentado em forma de caderno contendo três subtestes que são o de escrita, 

aritmética e leitura. 

 

4.3.1.1 Metodologia de coleta e classificação dos dados de prontuários 
 
Após aprovação pelo CEP, foi realizado o levantamento dos pacientes da 

Clínica de Linguagem Escrita em 2018.   

Os pacientes e responsáveis foram contatados entre os atendimentos 

terapêuticos de rotina e convidados para participarem do estudo. Para a 

formalização, foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) ao responsável e do Termo de Assentimento (TA) aos 

participantes. 

Inicialmente foi realizada a investigação por meio de prontuários da 

Clínica de Linguagem Escrita da FOB-USP. 

Verificou-se o sexo e idade dos participantes, os bairros de origem, a 

presença de intercorrências gestacionais e/ou neonatais, se tinham histórico 

diagnosticado de distúrbios de linguagem oral, de alterações psicomotoras, 

diagnóstico de TDAH, os resultados e pareceres dos testes de QI - Quociente de 

Inteligência (realizados através da Escala de Inteligência Wechsler para Crianças - 
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Wechsler Intelligence Scale for Children: WISC) e demais avaliações realizadas por 

neuropsicólogos e fonoaudiólogos. Foram verificadas quais avaliações eram 

relevantes para os propósitos deste estudo eram comuns a todos o participantes e 

seus resultados foram coletados.  

Posteriormente foram realizadas as coletas do biomarcador e análises 

físico-químicas das amostras. Os dados foram organizados, tabulados e submetidos 

à análise estatística.  

 

4.3.2 Materiais de coleta de amostras de esmalte dentário superficial 
Água deionizada de alta pureza (resistividade 18,2 MΩcm a 25ºC) obtido 

por um sistema de purificação de água Milli-Q (Millipore, Bedford, MA, EUA). 

Reagentes de grau analítico de alta pureza.  

Copos de amostras e materiais de vidro limpos em imersão em 10% v / v 

de HNO3 (ácido nítrico) durante 24 horas, lavados cinco vezes com água Milli-Q, 

secos em um fluxo laminar classe 100 localizada dentro da classe 10.000 sala limpa. 

Solução 1,6 mol / L de HCl (ácido clorídrico) em 70% (v / v) de glicerol. 

Escovas rotativas descartáveis, pasta de pedra-pomes, rolos de algodão, 

fita adesiva (Magic Tape, 810 Scotch-3M) contendo uma perfuração circular de 2,0 

mm de diâmetro, pinça de titânio, micropipetas, ponteiras descartáveis, tubos 

estéreis eppendorf (Eppendorf Safe-Lock Tubes, Eppendorf Quality TM, incolor). 

 

 

Figura 3: Instrumental utilizado durante a coleta de esmalte dentário superficial. 
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4.3.3 Coleta de amostras 
 
Microbiópsias ácidas do esmalte dentário: 

A solução foi preparada pela pesquisadora no laboratório de Bioquímica 

da FOB-USP utilizando materiais de referência certificados e supervisionada pela 

especialista em laboratório Thelma Lopes Silva. As biópsias foram realizadas no 

consultório odontológico da Clínica de Farmacologia da FOB-USP por cirurgiã 

dentista da equipe do projeto (Profa. Dra. Melissa Thiemi Kato), com assistência da 

pesquisadora, seguindo protocolo estabelecido por Olympio (2018) e medidas de 

esterilização e biossegurança (GONÇALES; GODOY; TRIPODI, 2015). Os dentes 

foram limpos com escova rotativa e pasta de pedra-pomes, lavados e secos. O 

incisivo central superior direito (11) foi isolado com rolos de algodão antes da biópsia 

e uma fita adesiva (Magic Tape, 810 Scotch-3M) contendo uma perfuração circular 

de 2,0 mm de diâmetro foi firmemente pressionada na superfície labial do dente com 

o auxílio de uma pinça de titânio, delimitando o local da biópsia. Na área de 

amostragem foi aplicado com uma micropipeta 10 µL de solução 1,6 mol / L de HCl 

em 70% (v / v) de glicerol por 35 segundos. A solução de biópsia foi transferida para 

um tubo de centrífuga (Eppendorf Safe-Lock Tubes, Eppendorf Quality TM, incolor) 

contendo 200 µL de água de alta pureza. Utilizando-se outra ponteira aplicada à 

micropipeta, a superfície foi lavada uma vez por 10 segundos com 5 µL de água de 

alta pureza, que foi transferida para o tubo de centrífuga, perfazendo um volume 

final de 210 µL. A fita foi removida e o dente lavado com água durante 30 segundos 

e seco a jato de ar antes da aplicação de fluoreto tópico. 

 
Figura 4 - a) A fita adesiva transparente perfurada é aderida à superfície dentária.  

b) Aplicação da solução ácida durante a coleta de esmalte dentário superficial. 

a b 
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4.3.4 Análise das amostras 
As análise físico-químicas foram realizadas no Laboratório de Processos 

Metalúrgicos (LPM) do Centro de Tecnologia em Metalurgia e Materiais (CTMM) do 

IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) pelo Químico Dr. Maciel Santos Luz, 

assistido pelo Químico Dr. Rodrigo Papai de Souza. 

Para a determinação da concentração de chumbo nas amostras foi 

utilizada Espectrometria de Absorção Atómica de Forno de Grafite (GF AAS). Para a 

determinação do teor de fósforo nas amostras foi utilizada Espectrometria de 

Emissão Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP OES). 

A espectrometria de absorção atômica (AAS) é uma técnica que envolve 

radiação eletromagnética, a qual pode ser absorvida pelos átomos dos constituintes 

químicos das amostras. É uma técnica muito difundida para determinação de 

elementos-traço e se baseia na quantificação de espectros de linhas finas que 

surgem da transição eletrônica, envolvendo a camada mais externa do átomo. A 

amostra a ser analisada é decomposta por intenso calor e com isso gera átomos 

livres capazes de absorver radiação eletromagnética, em comprimentos de ondas 

característicos, produzindo espectros atômicos. Como cada elemento químico tem 

seu conjunto de níveis de energia característico, logo o seu conjunto de espectros 

de absorção e emissão é único. A região ultravioleta (visível) do espectro 

eletromagnético é a região usada na espectrometria atômica.  

Na determinação de um elemento por Espectrometria de Absorção 

Atómica de Forno de Grafite (GF AAS), a célula de absorção é um tubo de grafite, 

que tem como função converter a amostra em átomos livres, capazes de absorver 

radiação de freqüência específica emitida pela fonte espectral, sendo a absorção 

proporcional à concentração dos átomos livres, presentes no caminho ótico 

(SANTOS, 2009).  

A Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma Indutivamente 

Acoplado (ICP OES) é uma técnica que se baseia na excitação dos elementos 

presentes na amostra através de um plasma de argônio. O plasma se constitui pela 

ionização parcial do argônio, atingindo altas temperatura, mantido pela energia 

fornecida por uma fonte de radiofrequência. A energia dos elétrons do plasma é 

usada para excitar os elementos presentes na amostra, que ao voltarem para seu 

estado fundamental emitem radiação em seu comprimento de onda específico, 

identificado em um sistema de detecção (MACHADO, 2014).  
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a) Determinação da concentração de chumbo - Instrumentação e Análise: 

Utilizou-se um espectrômetro de Absorção Atómica de Forno de Grafite 

(AA240FS, Varian Inc®) equipado com lâmpada catódica oca de chumbo (operada a 

283,3 nm, 10,0 mA e fenda 0,5 nm) para efetuar análises quantitativas de chumbo 

em amostras aquosas. Alíquotas das amostras (15 µL) foram injetadas em duplicata 

(n = 2) por amostrador automático (Dispensador de Amostras Programável PSD 120, 

Varian Inc®) em um tubo de grafite aquecido longitudinalmente com revestimento 

pirolítico acoplado à plataforma. O programa de forno de temperatura usado foi 

baseado em trabalhos anteriores. A Tabela 1 mostra o programa do forno: 

 
            Tabela 1 - Programa de forno usado para determinação de chumbo. 

Step Goal Temperature (ºC) Time (s) Argon Gas Flow 
1 Drying - Heating 130 10 0.3 L min-1 

2 Drying – Keep constant 130 10 0.3 L min-1 

3 Drying - Heating 200 5 0.3 L min-1 

4 Drying - Keep constant 200 30 0.3 L min-1 

5 Pyrolysis - Heating 800 5.0 0.3 L min-1 

6 Pyrolysis - Keep constant 800 20 Stop 

7 Atomize – Heating 2100 0.6 Stop 

8 Atomize – Keep Constant and Measurement 2100 5.0 Stop 

9 Cleanout - Heating 2400 2.0 0.3 L min-1 
 

Durante o ciclo de aquecimento, o Argônio foi usado como um gás de 

proteção e purga, exceto durante o estágio de atomização. Todas as medidas foram 

realizadas usando absorbância integrada (área de pico). Uma curva de calibração foi 

construída por diluição automática (autoamostrador) da solução-padrão contendo 25 

µg L-1 de chumbo, utilizando-se como diluente (HCl 0,038 mol L-1 e Glicerol 0,17%) 

em uma faixa linear: 3 - 10 g L -1. O limite inferior de detecção (LOD) foi estimado 

tomando três vezes o desvio padrão de 10 medições do branco dividido pela curva 

de calibração. O limite inferior de quantificação (LOQ) foi estimado em 10/3 do LOD. 

A precisão da injeção foi estabelecida como um desvio padrão relativo (RSD) obtido 

por dez repetições de 5 µg L-1 de concentração de chumbo.  
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Figura 5: Espectrômetro de Absorção Atómica de Forno de Grafite AA240FS, Varian Inc® 

 

b) Determinação da concentração de fósforo - Instrumentação e Análise: 

Espectrômetro de Emissão Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado 

(ICP OES, iCap 7400 Duo, Thermo Scientific®) equipado com monocromador de 

tipo echell simultâneo (52,91 ranhuras / mm de fundo, 383mm de comprimento focal 

efetivo, 9,5° UV prisma de dispersão de sílica fundida) foi utilizado para 

determinação do fósforo nas amostras. As amostras foram diluídas com 700 µL de 

água deionizada antes da análise, atingindo o volume total em torno de 900 µL e 

foram injetadas manualmente. Intervalo linear 0,1 - 8,0 mg L-1 foi usado para a 

curva de calibração. As principais condições utilizadas durante a análise estão 

resumidas na Tabela 2: 

Tabela 2 - Condições instrumentais para análise do ICP OES. 

Parameter Condition 
RF Generator Power 27.12 MHz solid state, operated at 1150 W 

Plasma Gas (Ar) Flow Rate 12 L min-1 
Auxiliary Gas Flow Rate 0.50 L min-1 

Nebulizer Type Concentric (glass) 
Spray Chamber Glass Cyclonic 

Nebulizer Gas Flow 0.45 L min-1 
Pump Speed 25 rpm 

View Mode Axial 

Exposure Time 15 s 
Replicates 3 

Analytical Line P I 213.618 nm 
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Figura 6: Espectrômetro de Emissão Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado 

(ICP OES, iCap 7400 Duo, Thermo Scientific®) 

 

Resultados GF AAS: 

Utilizando o programa de temperatura apresentado na Tabela 1, obtém-se 

uma curva de calibração linear com sensibilidade, coeficiente de determinação (R2). 

Estimativas: limite de detecção, limite de quantificação, repetibilidade e 

concentração característica (correspondendo a 1% de absorção, absorvância 

integrada). A Tabela 3 mostra os resultados encontrados com o método GF AAS. 

 
Tabela 3 - Concentrações de chumbo encontradas com o método GF AAS 

 

Amostras Pb (µg/L) 
1 8.7 ± 0.1 
2 6.4 ± 0.1 
3 8.1 ± 0.4 
4 8.2 ± 0.4 
5 7.3 ± 1.4 
6 8.8 ± 0.1 
7 1.8 ± 0.4 
8 1.9 ± 0.1 
9 1.9 ± 0.1 

10 7.1 ± 0.1 
11 4.9 ± 0.1 
12 0.7 ± 0.5 
13 3.3 ± 0.1 
14 2.9 ± 0.1 
15 4.8 ± 0.1 
16 6.1 ± 0.1 
17 0.9 ± 0.6 
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Resultados do ICP OES: 

 

Uma curva de calibração linear é obtida com sensibilidade, coeficiente de 

determinação (R2). Estimativas: limite de detecção, limite de quantificação e 

concentração equivalente em background (BEC). 

A Tabela 4 mostra os resultados da concentração de Fósforo encontrados 

com o método ICP OES. 

 

Tabela 4 - Concentração de Fósforo encontrados com o método ICP OES. 
 
 

Amostras P (mg/L) 

1 5.38 ± 0.20 
2 5.28 ± 0.11 
3 5.42 ± 0.16 
4 4.62 ± 0.15 
5 5.54 ± 0.10 
6 1.37 ± 0.05 
7 6.41 ± 0.14 
8 5.50 ± 0.22 
9 1.18 ± 0.04 

10 4.35 ± 0.15 
11 3.34 ± 0.04 
12 3.96 ± 0.14 
13 4.34 ± 0.06 
14 4.81 ± 0.07 
15 5.14 ± 0.10 
16 5.69 ± 0.06 
17 7.33 ± 0.16 

 
4.3.5 Metodologia de cálculo da concentração de chumbo no esmalte dentário 
superficial 
 

O método usado para calcular a profundidade das biópsias foi descrito por 

Cleymaet et al. (1991). Para calcular a concentração de chumbo no esmalte dentário 

superficial foram adotados os seguintes passos organizados por Olympio: 

 

1) o índice de chumbo encontrado em cada amostra (µg/L) foi multiplicado 

pelo volume da total da amostra (210µL) e dividido por 1000000. O total foi 

multiplicado por 1000 para se obter o valor total (ng) de Pb encontrado. 

((Pb µg/L x 210 ÷ 1.000.000) x 1.000)) 
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2) o valor obtido em ng foi convertido para µg, considerando-se até a 3ª 

casa decimal, com as devidas aproximações. 

3) o teor de fósforo (P) encontrado nas amostras (mg/L) foi multiplicado 

pelo volume da total da amostra (210µL) e dividido por 1.000.000. O total foi 

multiplicado por 1.000 para se obter o valor total (µg) de P encontrado. 

((P mg/L x 210 ÷ 1.000.000) x 1.000)) 

4) sabendo-se que aproximadamente 17,4% da massa do esmalte 

dentário é composto por fósforo (P), o valor de P (µg) obtido foi dividido por 0,174 e 

dividido por 1.000.000 para se obter a massa (g) de esmalte presente em cada 

amostra:  

(P µg ÷ 0,174) ÷ 1.000.000 

5) o valor obtido em ug de Pb foi dividido pela massa do esmalte (g). 

Dessa forma obtém-se a concentração de Pb no esmalte (µg Pb/g esmalte ou ppm 

de Pb), índice utilizado para a análise estatística. 

6) sabendo-se que a densidade do esmalte dentário é de 2,95g/cm3 e 

calculada a massa de esmalte de cada amostra, estima-se a área da biópsia 

dividindo-se a massa (g) de esmalte pela densidade (2,95g/cm3). 

7) calcula-se a concentração de chumbo na área da biópsia, dividindo-se 

o valor obtido de Pb (µg) dividido pela área calculada da bióspsia, ou seja: µgPb/cm3 

      8) sabendo-se que diâmetro da biópsia foi de 2mm, consequentemente o 

raio (r) da biópsia é de 1mm. Conhecendo-se o raio e estimando-se que o formato 

da erosão causada pela biópsia aproxima-se de um cilindro, sabendo-se que a 

fórmula do volume do cilindro é base (b) x altura (h) e, sabendo-se que a base do 

cilindro é circular e, portanto, é calculada aplicando-se a fórmula do cálculo da área 

do círculo  (π.r2),  calculados o volume e a base (b), podemos estimar a altura 

(profundidade) da biópsia. Formamos um sistema de equação, sabendo-se também 

que volume do cilindro é calculado dividindo-se a massa do esmalte pela densidade 

do esmalte (valor já obtido). Adotamos π = 3,1415. 

Vcilindro = massa esmalte/densidade esmalte 

Vcilindro = b.h 

portanto: h = Vcilindro/b 

Como b = π.r2,  

temos que: 

h = massa esmalte/π.r2 x densidade do esmalte 
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Logo: 

Vcilindro = π.r2 x massa esmalte/π.r2 x densidade do esmalte 

Vcilindro = massa esmalte/densidade do esmalte 

 

Com relação às unidades: como 1mL = 1 cm3, a unidade de volume será 

cm3 e a unidade da profundidade (altura: h) será em µm. 

 Portanto: h = (massa esmalte ÷ (3,1415 x 2,95)) x 1.000.000 

 
4.4 METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS 

Foi usado o programa IBM SPSS Statistics versão 25. 

Aplicado o teste Kolmogorov-Smirnov e teste de Liliford para verificar a 

normalidade das variáveis. 

Primeiramente foram realizadas análises descritivas. 

Para avaliar correlação dos níveis de concentração remota de chumbo 

com o desempenho em avaliações de consciência fonológica, memória de trabalho 

fonológica, acesso rápido ao léxico, leitura, escrita e aritmética foi foi adotado o nível 

de significância de 5% e usado o Coeficiente de correlação de Spearman, uma vez 

que a concentração de chumbo não teve distribuição normal e os resultados das 

avaliações selecionadas foram convertidos para escala ordinal, conforme explicação 

a seguir: 

A fim de evitar vieses na análise estatística, devido à variabilidade de 

idade e ano escolar dos participantes e do uso de dois instrumentos diferentes para 

a avaliação da MTF, os resultados numéricos dos testes foram convertidos em uma 

escala ordinal, respeitando também os conceitos atribuídos nos diagnósticos. Deste 

modo, foi usada a seguinte escala: insuficiente, muito defasado/rebaixado/inferior, 

defasado/rebaixado/inferior, adequado, superior. 

Presença de intercorrências gestacionais ou neonatais, QI limítrofe ou 

rebaixado, histórico de distúrbios de linguagem oral, bem como histórico de 

alterações psicomotoras, de TDAH, foram sinalizadas com: sim ou não, constituindo, 

assim, variáveis qualitativas nominais, portanto, de agrupamento (variáveis 

independentes) para fins de análise estatística.  

Foram realizadas comparações intra-grupos utilizando o Teste de Mann-

Whitney.
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5 RESULTADOS 
 

A análise dos dados revela que 100% dos participantes apresentam 

níveis de concentração remota de chumbo no esmalte dentário superficial (µg Pb/g 

esmalte). A média da concentração de chumbo no esmalte dentário superficial é de 

46,5641 µg/g, com desvio padrão de 47,09351, sendo a concentração mínima 

encontrada 4,37 µg/g e a máxima 212,67 µg/g. A distribuição por percentis é a 

seguinte: 25º: 16,1550, 50º (Mediana): 43,1600 e 75º: 55,5900. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 – Resultados da concentração de Pb e profundidade da 
biópsia (h) 

Participante (ug Pb/g esmalte) Profundidade da 
biópsia 

 ppm Pb Altura (h) µm 

P1 57,56 3,43 

P2 43,16 3,36 

P3 53,18 3,45 

P4 63,16 2,94 

P5 46,87 3,53 

P6  212,67 0,94 

P7  10,01 4,08 

P8  12,29 3,50 

P9  57,00 0,76 

P10  54,18 2,97 

P11 52,31 2,12 

P12  6,31 2,51 

P13  27,08 2,76 

P14 20,02 3,28 

P15 33,27 3,27 

P16 38,18 3,62 

P17 4,37 4,66 
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        Tabela 6 – Estatística descritiva: Pb e profundida da biópsia (h) 

  n Média 
Desvio 
Padrão Mínimo Máximo 

Percentis 
25o. 50º (Mediana) 75º 

Pb µg/g 17 46,5641 47,09351 4,37 212,67 16,1550 43,1600 55,5900 
h µm 17 3,01 1,00 0,76 4,66 2,64 3,28 3,52 
Legenda: n=número amostral 

 

A média das alturas (profundidades) estimadas das biópsias é de 3,01µm, 

com desvio padrão de 1,00, sendo a altura mínima estimada 0,76 µm e a máxima 

4,66 µm. A distribuição da altura por percentis é a seguinte: 25º: 2,64, 50º (Mediana): 

3,28 e 75º: 3,52. 

Os níveis de concentração de chumbo na amostra não apresentaram 

Distribuição Normal e a altura das biópsias teve Distribuição Normal. 

As correlações (Coeficiente de Correlação de Spearman) entre a 

concentração de chumbo e os desempenhos nas avaliações selecionadas não foram 

estatisticamente significativas: consciência fonológica - CF (ALVAREZ et al., 2004): 

r: 0,330 e p: 0,196; memória de trabalho fonológica - MTF (não palavras - HAGE; 

GRIVOL, 2009; pseudopalavras - SEABRA, 2012): r: 0,113 e p: 0,666; MTF (dígitos - 

HAGE; GRIVOL, 2009): r: 0,306 e p: 0,309; acesso rápido ao léxico/recodificação 

fonológica - RAN (DENCKLA, 1974; FERREIRA, 2003): r: 0,237 e p: 0,359; escrita 

(TDE - STEIN, 1994): r: 0,243 e p: 0,347; leitura (TDE - STEIN, 1994): r: 0,336 e p: 

0,187; aritmética (TDE - STEIN, 1994): r: - 0,144 e p: 0,582.  
 

Tabela 7 – Correlações de Spearman  

 

MTF não palavras 
(Hage)/pseudopalavras 

(Seabra) 

MTF 
dígitos 
(Hage) 

TDE 
ESCRITA 

TDE 
ARITMÉTICA 

TDE 
LEITURA CF RAN 

 
ppm 
Pb 

r 0,113 0,306 0,243 -0,144 0,336 0,330 0,237 
p 0,666 0,309 0,347 0,582 0,187 0,196 0,359 

Legenda: r=coeficiente de correlação; p=probabilidade de significância  

 

A análise outros dados dos prontuários resultou no seguinte perfil 

amostral: As meninas representam 17,6% e os meninos 82,4%. Um total de 35,3% 

dos participantes apresentaram intercorrências gestacionais ou neonatais, 23,5% 

apresenta Q.I. limítrofe u rebaixado, 94,1% tem histórico de distúrbios de linguagem 

oral, 41,2% tem histórico de alterações psicomotoras gerais e 5,9% foram 

diagnosticados com TDAH. Em relação à idade, em anos, em 2018, a média é de 

10,6 anos, o que corresponde a 10 anos e 7 meses. 
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Tabela 8 – Frequências: Sexo  

  Frequência Porcentagem Porcentagem válida Porcentagem acumulativa 

Válido 

0 3 17,6 17,6 17,6 

1 14 82,4 82,4 100,0 

Total 17 100,0 100,0   
           Legenda: 0=feminino;1=masculino  

 

Tabela 9 – Frequências: Intercorrências gestacionais/neonatais 

  Frequência Porcentagem Porcentagem válida Porcentagem acumulativa 

Válido 

0 11 64,7 64,7 64,7 

1 6 35,3 35,3 100,0 

Total 17 100,0 100,0   
Legenda: 0=não;1=sim 

 
Tabela 10 – Frequências: QI limítrofe ou rebaixado  

  Frequência Porcentagem Porcentagem válida Porcentagem acumulativa 

Válido 

0 13 76,5 76,5 76,5 

1 4 23,5 23,5 100,0 

Total 17 100,0 100,0   
Legenda: 0=não;1=sim 

 

Tabela 11 – Frequências: histórico de disturbios de linguagem oral  

  Frequência Porcentagem Porcentagem válida Porcentagem acumulativa 

Válido 

0 1 5,9 5,9 5,9 

1 16 94,1 94,1 100,0 

Total 17 100,0 100,0   
Legenda: 0=não;1=sim 

 
Tabela 12 – Frequências: histórico de alterações psicomotoras  

  Frequência Porcentagem Porcentagem válida Porcentagem acumulativa 

Válido 

0 10 58,8 58,8 58,8 

1 7 41,2 41,2 100,0 

Total 17 100,0 100,0   
Legenda: 0=não;1=sim 
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Tabela 13 – Frequências: TDAH  

  Frequência Porcentagem Porcentagem válida Porcentagem acumulativa 

Válido 

0 16 94,1 94,1 94,1 

1 1 5,9 5,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0   
Legenda: 0=não;1=sim 

 

As análises estatísticas intra-grupos (teste de Mann-Whitney) também 

não apontaram diferenças significativas, conforme os seguintes valores de p: entre 

sexos: 0,300; QI limítrofe ou abaixo: 0,703; alterações psicomotoras: 0,161. Não 

pôde ser feita análise intra grupos quanto a histórico de distúrbios de linguagem oral, 

pois apenas 1 participante não apresentava esta característica. O mesmo ocorreu 

quanto a TDAH comprovado, pois só 1 participante apresentava tal característica. 

Os municípios e respectivos bairros ou distritos onde residiam os 

participantes quando nasceram são os seguintes: Bauru - área urbana: Altos da 

Cidade, Alto Paraíso, Bela Vista, Geisel, Jardim Araruna, Jardim Godoy, Jardim 

Panorama, Núcleo Gasparini, Núcleo Mary Dotta, Parque Roosevelt, Parque 

Viaduto, Pousada da Esperança I, Vila Independência; Área rural: Rio Verde - distrito 

Tibiriçá; Lençóis Paulista (Jardim Cruzeiro do Sul); Marília (Bairro Santa Antonieta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Organização cartográfica: Marcelo Navarro Cardenuto 

 
      Figura 7 - Distribuição dos participantes da pesquisa bairros de origem no município de Bauru 
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Tabela 14 – Distribuição dos participantes por bairros  

 

Participantes (ug Pb/g esmalte) Bairros 

P1  57,56 Lençóis Paul.: J. Cruz. Sul 

P2  43,16 Jardim Araruna 

P3  53,18 Mary Dota 

P4  63,16 Altos da Cidade 

P5  46,87 Rio Verde-Tibiriçá 

P6  212,67 Bela Vista 

P7  10,01 Parque Viaduto 

P8  12,29 Alto Paraíso 

P9  57 Vila Independência 

P10  54,18 Jardim Godoy 

P11 52,31 Geisel 

P12  6,31 Alto Paraíso 

P13 27,08 Jardim Panorama 

P14 20,02 Núcleo Gasparini 

P15 33,27 Marília: Santa Antonieta 

P16 38,18 Pousada da Esperança I 

P17 4,37 Parque Roosevelt 
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6 DISCUSSÃO 

O estudo caracterizou-se por uma pesquisa descritiva, com finalidade de 

analisar as características de fatos e variáveis.  

Como relatado na revisão de literatura, não há no Brasil referências da 

exposição da população ao chumbo (SCHIFER; JUNIOR; MONTANO, 2005; 

OLYMPIO et al., 2017). No nosso estudo a média desta concentração foi de 46,5641 

µg/g, com alto desvio-padrão (DP = 47,09351), sendo a concentração mínima 

encontrada 4,37 µg/g e a máxima 212,67 µg/g). 

Apesar da grande variabilidade da variável dependente do estudo, todos 

os participantes apresentam níveis de concentração remota de chumbo no esmalte 

dentário superficial, o que mostra que a prevalência da exposição precoce a este 

agente neurotóxico nesta amostra é de 100%.  

A distribuição por percentis costuma ser usada para comparação entre 

grupos de estudos (OLYMPIO, 2010c), assim como o agrupamento por 

características afins entre participantes do estudo e formação de sub-grupos 

(SAIANI, 2012), uma vez que não há valores de referência estabelecidos para a 

concentração de chumbo no esmalte dentário superficial (BARBOSA et al., 2005; 

OLYMPIO, 2010c). No entanto, o agrupamento por características afins para 

comparação entre grupos não foi realizado no presente estudo em função do 

número amostral, o que poderia levar a comparação entre sub-grupos de número 

extremamente reduzido e, eventualmente, restringir as análises estatísticas. Já a 

distribuição dos valores da concentração de chumbo por percentis apresentada 

representa uma boa forma de caracterizar os resultados do estudo, mas, igualmente, 

optou-se por não se realizar comparação entre os grupos divididos por percentis 

devido ao tamanho da amostra.  

A média das alturas (profundidades) das biópsias é de 3,01µm, com 

desvio padrão de 1,00, sendo a altura mínima estimada 0,76 µm e a máxima 4,66 

µm. Apesar da presença de 2 resultados numericamente mais superficiais que os 

demais (0,76 µm e 0,94 µm), há que se destacar que a altura da biópsia não é 

medida, mas sim, estimada em função do volume da biópsia, que depende da 

massa de esmalte calculada, que, por sua vez, depende do teor de fósforo 

encontrado na amostra (CLEYMAET, 1991). Assim, observamos que as alturas mais 

baixas, portanto, que denotariam profundidades mais superficiais, estão vinculadas a 
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teores de fósforo mais baixos no esmalte dentário. Como o método de coleta foi o 

mesmo para todos os participantes, seguindo o protocolo estabelecido por Olympio 

et al. (2018) com tempo de 35 segundos de aplicação da solução ácida, e foi 

observado o critério de presença de esmalte hígido em todos, é provável que estas 

profundidades mais baixas estejam relacionadas a características particulares dos 

indivíduos em relação aos teores de fósforo presentes em seus dentes e não a que 

as profundidades sejam extremamente superficiais das microbiópsias efetuadas. 

Devido ao fato de que o domínio das habilidades do processamento 

fonológico são fundamentais para o desenvolvimento da linguagem oral e para a 

aquisição e o desenvolvimento da leitura e da escrita em um sistema de escrita 

alfabética (WAGNER; TORGESEN, 1987; CAPOVILLA; GUTSCHOW; CAPOVILLA, 

2004; PESTUN, 2005; ROSAL et al. 2016), buscamos relacionar a concentração de 

chumbo ao desempenho nas avaliações de processamento fonológico (consciência 

fonológica, memória de trabalho fonológica, acesso rápido ao léxico mental), assim 

como em leitura, escrita e aritmética. Não foram verificadas correlações 

estatisticamente significativas, mas há que se considerar que a somatória de alguns 

fatores interferem nesta análise:  o tamanho da amostra reduzido (n=17) associado 

ao o desvio-padrão da concentração de chumbo foi muito alto (47,09351) - o que 

demonstra grande variabilidade da variável estudada - e, embora as dificuldades de 

aprendizagem tenham caráter heterogêneo,  os resultados dos desempenhos dos 

participantes tem caráter homogêneo nas avaliações selecionadas (concentrados na 

categoria inferior/rebaixado/defasado ou muito inferior/muito rebaixado/muito 

defasado - níveis característicos da população estudada. Além disso, em função das 

diferenças de idade e de série/ano escolar, os resultados quantitativos tiveram que 

ser transformados em escalas ordinais para evitar vieses de interpretação. Essa 

conversão, por outro lado, e a distribuição não normal da concentração de chumbo 

neste estudo, não permitiram análise paramétrica, que poderia trazer dados mais 

objetivos. Devemos ainda ressaltar que fatores endógenos, antropométricos 

MOREIRA; MOREIRA, 2004), nutricionais (AZEVEDO; CHASIN, 2003; ROCHA, 

2009; GOMES et al., 2016; FERREIRA et al., 2017) e fatores exógenos - neste caso, 

especialmente a exposição a outras substâncias neurotóxicas (SANDERS; HENN; 

WRIGHT, 2015) - não foram considerados no presente estudo. 

Em relação ao perfil amostral, a média idade é 10,6 anos, verificou-se que 

a porcentagem é maior de meninos (82,4%) do que de meninas (17,6%); a presença 
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de escolares com Q.I. limítrofe ou rebaixado é de 23,5%; há notável presença de 

participantes com histórico de distúrbios de linguagem oral: 94,1%; uma 

porcentagem considerável de e intercorrências gestacionais ou neonatais: 35,3% e 

de histórico de alterações psicomotoras: 41,2%, baixo índice de TDAH comprovado: 

5,9%. O dado quanto ao histórico de intercorrências gestacionais ou neonatais é 

importante, pois durante este período o desenvolvimento cerebral é altamente 

vulnerável a acontecimentos como a prematuridade, baixo peso ao nascer, 

infecções ou hipoxia (alguns dos eventos que foram englobados neste quesito) que 

podem repercutir sobre o curso normal do desenvolvimento do indivíduo (PÉREZ; 

CAPILLA, 2011). Porcentagem maior de meninos do que de meninas, Q.I. limítrofe 

ou rebaixado, distúrbios de linguagem oral, alterações psicomotoras e TDAH são 

relatados na literatura referente ao chumbo (MINDER et al., 1994; WASSERMAN et 

al., 1994; SCHNAAS et al., 1999; LANPHEAR et al., 2000, CHIODO et al., 2004; 

KOLLER et al., 2004; BARBOSA et al., 2006; VEGA-DIENSTMAIER et al., 2006; 

GAHYVA et al., 2008; SAN JORGE et al., 2008; GILLIES; MCARTHUR, 2010; 

BRUBAKER et al., 2011; KHANNA, 2014; DZWILEWSKI; SCHANTZ, 2015). Apesar 

disso, há dois pontos relevantes a serem considerados:  

O primeiro é que, ao serem realizadas as comparações intra-grupos das 

concentrações de chumbo em relação ao sexo, presença ou ausência de QI limítrofe 

ou rebaixado e de alterações psicomotoras, as análises dos dados não apontaram 

diferenças estatísticas significativas (os valores de p calculados são: entre sexos: 

0,300; QI limítrofe ou abaixo: 0,703; alterações psicomotoras: 0,161). Não foi 

possível a análise intra-grupo quanto a histórico de distúrbios de linguagem oral, 

pois apenas 1 participante não apresentava esta característica. Não foi possível a 

análise intra-grupo quanto a TDAH comprovado, pois apenas 1 participante 

apresentava esta característica. 

 O segundo ponto é que particularmente duas destas características são 

comumente descritas nos distúrbios e dificuldades de aprendizagem: histórico de 

distúrbios de linguagem oral e de alterações psicomotoras. No conceito de 

dificuldades de aprendizagem apresentado por Drouet (2003) que elencamos na RL, 

vimos que elas podem ocorrer no escolar que não adquiriu os pré-requisitos 

necessários que irão desenvolver condições, capacidades e habilidades para o 

processo de aprendizagem (motricidade, integração sensório-motora, habilidades 

perceptivo-motoras, desenvolvimento da linguagem, habilidades conceituais e 
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habilidades sociais). Quando contrastamos com a etiologia de distúrbio de 

aprendizagem, podemos ver que está relacionada à dificuldade ou incapacidade de 

aprender por motivos orgânicos (DROUET, 2003) e que tais distúrbios implicam uma 

modificação dos padrões de aquisição, assimilação e transformação, sejam por vias 

internas ou externas ao indivíduo, sendo os distúrbios de aprendizagem oriundos de 

disfunção do sistema nervoso central relacionada a uma falha no processo de 

aquisição ou do desenvolvimento (CARVALHO; CRENITTE; CIASCA, 2007). 

Entretanto, não temos elementos suficientes, nem a intenção no presente estudo, de 

estabelecer relação de causa-efeito entre exposição precoce ao chumbo e 

dificuldades de aprendizagem, mas alertar para a necessidade de mais 

investigações e, especialmente, com número amostral substancialmente maior e 

com a presença de um grupo controle. 

Conforme descrito na revisão de literatura, as regiões cerebrais que 

desempenham papel importante no processamento semântico, cálculo, leitura e 

escrita, as regiões envolvidas na memória semântica - relacionada às as 

representações conceituais -, na memória de trabalho fonológica e outras regiões 

agem de forma integrada, estabelecendo conexões de extrema importância para a 

aprendizagem (MUÑOZ-MARRÓN et al., 2012; GONZÁLEZ; HORNAUER-HUGHES, 

2014, CARRETIÉ, 2016). Tais conexões, por sua vez, ocorrem através das 

sinapses, que dependem da presença de elementos essenciais ao nosso organismo 

(SALGADO, 1996; RETONDO; FARIA, 2006; KANDEL; SCHWARTZ, JESSEL, 

2013) e são prejudicadas pela ação de agentes neurotóxicos como o chumbo por 

suas possibilidades de interferências em células neurais - como mielinizantes, 

neurônios e astroglias, oligodendroglias (TIFFANY-CASTIGLIONI, 1993; MA, 2015) - 

e diversas fases deste processo, como neuritogênese, sinaptogênese, 

desmielinização, recaptação e atividade de neurotransmissores, velocidade de 

processamento das informações, entre outros (TIFFANY-CASTIGLIONI, 1993; 

CORY-SLECHTA; POKORA; WIDZOWSKI, 1992; NAKAMURA, 2002; NEEDLEMAN 

el al., 2002; ROCHA, 2009;  JUREWICZ; POLANSKA; HANKE, 2013; FERLEMI et 

al., 2014; MA, 2015; NEUWIRTH et al., 2017). 

Uma vez que a exposição ao chumbo pode alterar esses processos e 

funções desde o período pré-natal, conforme pode ser verificado nas análises físico-

químicas através do uso do biomarcador escolhido (MANEAKRICHTEN et al., 1991; 

TVINNERREIM et al., 2000; GULSON, 1996; BRUDEVOLD et al. 1975; BARBOSA 
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et al., 2005; OLYMPIO et al., 2010a, 2010b, 2010c), essa ação neurotóxica deste 

metal torna-se ainda mais grave, pois compromete o funcionamento do sistema 

nervoso central desde a fase primordial de sua formação e fundamental para o 

desenvolvimento cognitivo do ser humano (CAPILLA; PÉREZ, 2008) em que o 

desenvolvimento cerebral é marcado por alta vulnerabilidade a acontecimentos que 

podem gerar repercussões consideráveis no curso típico de desenvolvimento, em 

que os sistemas neurais começam a ser funcionais pelo desenvolvimento de suas 

conexões sinápticas e o desenvolvimento de processos cognitivos depende tanto da 

maturação de regiões cerebrais específicas, como também da maturação de 

conexões que se estabelecem entre elas, sendo a mielinização dos axônios um 

fenômeno fundamental para a otimização desta comunicação, incrementando a 

velocidade de transmissão dos impulsos elétricos, do que depende a eficácia do 

sistema neuronal (KOLB; WHISHAW, 2006; BEAR, 2007; CROSSMAN; NEARY, 

2007; PÉREZ; CAPILLA, 2011). 

Assim sendo, a exposição ao chumbo, como fator ambiental neurotóxico, 

ao comprometer a integridade do sistema nervoso central, pode interferir, 

consequentemente, no processo de aprendizagem. 

Cabe ainda destacar que, apesar do transtorno do déficit de atenção e 

hiperatividade (TDAH) - uma condição neurobiológica caracterizada por padrões de 

desatenção, hiperatividade e impulsividade, que podem afetar substancialmente o 

funcionamento normal cognitivo e comportamental da criança (MULAS et al., 2006) -

não ser enquadrado como dificuldade ou distúrbio de aprendizagem, a presença 

deste fator foi considerada de relevância, tanto pelas consequências que acarreta no 

processo de aprendizagem e desempenho escolar (GUEDIM et al., 2017), quanto 

pela existência dos diversos estudos que evidenciam a associação entre exposição 

ao chumbo e hiperatividade (CORY-SLECHTA; POKORA; WIDZOWSKI, 1992; 

WANG et al., 2008; WU et a., 2012; CHANG; KUEON; KIM, 2014; LUO et al., 2014). 

Os estudos sobre o TDAH sugerem uma disfunção fronto-estriatal ligada às 

dificuldades no controlo inibitório, assim como alterações no córtex temporal 

posterior e parietal inferior e estudos de neuroimagem funcional revelam que as 

manifestações clínicas destas perturbações não se devem apenas à disfunção de 

áreas cerebrais concretas, como também a alterações no padrão de conectividade 

(CARBONI-ROMAN et al., 2006). Devemos recordar que a conectividade pode ser 

afetada pela exposição ao chumbo, conforme já mencionado (TIFFANY-
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CASTIGLIONI, 1993; CORY-SLECHTA; POKORA; WIDZOWSKI, 1992; 

NAKAMURA, 2002; NEEDLEMAN el al., 2002; ROCHA, 2009;  JUREWICZ; 

POLANSKA; HANKE, 2013; FERLEMI et al., 2014; MA, 2015; NEUWIRTH et al., 

2017). Ademais, a acetilcolinesterase, enzima responsável pela metabolização da 

acetilcolina - neurotransmissor implicado nos processos de atenção (PETERSEN; 

POSNER, 2012), memória e aprendizagem (HASSELMO, 2006) e que atua também 

na passagem do impulso nervoso para as células musculares (KANDEL; 

SCHWARTZ, JESSEL, 2013) -, tem sua atividade inibida em duas de suas isomorfas 

(G1 e G4) pelo chumbo, resultando em déficits significativos na capacidade de 

aprendizagem e memória e aumentou a ansiedade, conforme demonstrado em 

estudo com ratos (FERLEMI et al., 2014).  

A análise descritiva qualitativa dos bairros de origem ao nascimento dos 

participantes, nos quais as mães já residiam durante a gestação, revela que a 

distribuição dos mesmos está dispersa por todo o município de Bauru, além da 

presença em outros municípios da região e há participantes provenientes de zona 

rural (Rio Verde - Tibiriçá, distrito de Bauru), demonstrando que a exposição ao 

chumbo independe da residência em localidades apontadas como regiões de maior 

risco - no caso de Bauru, correspondente à região em volta de onde ocorreu o 

acidente socioambiental: Jardim Tangarás (PADULA et al., 2006). Verifica-se 

também que os bairros identificados não correspondem a áreas de atividade 

industrial, próximas a fábricas de baterias, siderúrgicas ou metalúrgicas, que são de 

maior risco de contaminação (MACHADO et al., 2012). Vimos que são diversas as 

fontes de contaminação, como alimentos, plásticos, tintas domésticas à base de 

chumbo, utensílios de cerâmica, garrafas de vidro, brinquedos, pigmentos, 

maquiagem facial, cigarro (MIELKE; REAGAN, 1998; FEWTRELL et al., 2004; 

OLYMPIO et al., 2009) e que entre as fontes citadas na revisão de literatura, a 

exposição pode ocorrer através da água de abastecimento da população (OLYMPIO 

et al., 2009). Além disso, embora a OMS e Ministério da Saúde brasileiro 

reconhecerem e indicarem a fluoretação da água como medida de saúde pública 

(BRASIL, 2005; RAMIRES et al.; 2006), vimos que o flúor adicionado à água pode 

resultar num efeito sinérgico com o chumbo ou outros metais tóxicos se estiverem 

presentes (WASANA et al., 2017), que fluoreto pode estar relacionado à associação 

epidemiológica entre os níveis de chumbo aumentados em crianças que vivem em 

comunidades com água fluoretada (SAWAN et al., 2010) e que a cloração pode 
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estar relacionada a alterações nos níveis de chumbo (MIRANDA et al., 2007). No 

município de Bauru, 60% da água de abastecimento pública é proveniente de poços 

profundos que captam água predominantemente pelo Aquífero Guarani e 1 poço que 

capta do água Aquífero Bauru. A água destes poços é clorada e fluoretada. Os 

outros 40% vêm de água proveniente do Rio Batalha (alimentado por outros rios e 

córregos) e passa por uma série de processos, além da cloração e fluoretação, na 

estação de tratamento de água (ETA), bem como por análises microbiológicas e 

físico-químicas antes ser liberada para a rede que abastece a população. Amostras 

de água coletadas dos poços e de vários pontos do município também são 

analisadas regularmente pelo laboratório de análise da ETA (DAE - BAURU, 2018). 

Existe ainda no município um projeto de extensão da FOB-USP de heterocontrole da 

fluoretação da água em ação desde 2006 para garantir que o índice de flúor que 

chega à população através do abastecimento de água é seguro (RAMIRES et al.; 

2006; BUZALAF et al., 2013; GARBIN et al., 2017). Entretanto, a análise de metais 

pesados não faz parte da rotina do laboratório da ETA, uma vez que não faz parte 

do protocolo exigido pelos órgãos de saúde, e os resultados apresentados sugerem 

que esse controle pode ser necessário, bem como seria interessante, no caso de 

sua implantação, também um projeto de heterocontrole de metais pesados na água 

de abastecimento. 

Quanto às limitações deste estudo, como já foi comentado, o número 

amostral (n=17), definido neste estudo em função do número de escolares em 

atendimento na Clínica de Linguagem Escrita em 2018 e dos custos de material e 

metodologia de análise, associado ao desvio padrão muito alto (DP = 47,09351) 

verificado após análise - o que demonstra que há grande variabilidade na 

concentração de chumbo na amostra (a variável dependente do estudo) -, 

representou uma limitação. Além disso, em função das diferenças de idade e de 

série/ano escolar, os resultados quantitativos coletados na avaliações selecionadas 

tiveram que ser transformados em escalas ordinais para evitar vieses de 

interpretação, conforme já mencionado. Outra limitação é que fatores endógenos, 

antropométricos MOREIRA; MOREIRA, 2004), nutricionais (AZEVEDO; CHASIN, 

2003; ROCHA, 2009; GOMES et al., 2016; FERREIRA et al., 2017), fatores 

exógenos - neste caso, especialmente a exposição a outras substâncias 

neurotóxicas (SANDERS; HENN; WRIGHT, 2015) - não foram considerados no 

presente estudo. 
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Deste modo, para pesquisas futuras, sugerimos: 

1) Realização de estudo epidemiológico para verificar os índices de 

chumbo na população do município, utilizando biomarcador de exposição remota 

e de exposição atual. 

2) Realização de estudo caso X controle para que se possa ter como 

parâmetro os níveis de chumbo na população sem dificuldades de aprendizagem. 

3) Constituir uma equipe composta por fonoaudiólogos, neuropsicólogos, 

assistentes sociais, especialmente para a dedicação a um estudo amplo com este 

fim, incluindo outros instrumentos de avaliação desta áreas e levando em conta 

aspectos socioeconômicos. 

4) Agregar profissionais da área de nutrição à equipe, a fim de levantar e 

analisar fatores nutricionais, bem como outros profissionais da saúde para avaliar 

fatores endógenos (como a constituição genética, estado de saúde), fatores 

antropométricos e fatores exógenos. 

5) Projeto de controle e heterocontrole da análise de metais pesados na 

água de abastecimento municipal. 

Enfim, a avaliação de fatores ambientais de risco, o diagnóstico e a 

intervenção precoce são passos fundamentais que devem ser adotados para 

minimizar futuras dificuldades que poderão encontrar em relação à aprendizagem as 

crianças expostas precocemente ao chumbo. 

A investigação da presença e avaliação dos níveis de concentração 

remota de chumbo em escolares com dificuldades de aprendizagem podem auxiliar 

no diagnóstico e na formulação de um plano terapêutico transdisciplinar, bem como 

atuar como indicador a órgãos ou instituições de saúde pública competentes quanto 

à necessidade de ações de prevenção e de intervenção referentes à exposição 

ambiental a esse agente neurotóxico. 
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7 CONCLUSÕES 

 

A pesquisa cumpriu seu objetivo principal ao analisar os níveis de 

concentração remota de chumbo nos participantes da pesquisa (variando de 4,37 µg 

Pb/g esmalte a 212,67 µgPb/g esmalte) e, assim, respondendo à pergunta do 

estudo, ao verificar que existe prevalência de 100% de exposição precoce ao 

chumbo nos pacientes da Clínica de Linguagem Escrita da FOB-USP avaliados.  

De acordo com os dados obtidos, não houve correlações das 

concentrações de chumbo com os desempenhos nas avaliações de consciência 

fonológica, memória de trabalho fonológica, acesso rápido ao léxico, leitura, escrita e 

aritmética. 

Em relação ao perfil amostral, verificamos a média de idade de 10,6 anos 

(10 anos e 7 meses), uma porcentagem maior de meninos (82,4%) do que de 

meninas (17,6%), presença de intercorrências gestacionais ou neonatais (35,3%), 

presença de escolares com Q.I. limítrofe ou rebaixado (23,5%), notável presença de 

participantes com histórico comprovado de distúrbios de linguagem oral (94,1%), 

uma porcentagem considerável de histórico de alterações psicomotoras (41,2%) e 

baixo índice de TDAH (5,9%). 

A identificação dos bairros de origem ao nascimento dos participantes da 

pesquisa revela que a distribuição dos mesmos está dispersa por todo o município 

de Bauru. 
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